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Per què Campos necessita un Pla de Mobilitat?

Què és un Pla de Mobilitat?
Els plans de mobilitat urbana són els elements bàsics que
configuren l’estratègia de mobilitat sostenible d’un
municipi. Identifiquen la manera en què els habitants del
municipi es desplacen (anàlisi i diagnosi) i fan propostes
concretes i viables per aconseguir una mobilitat més
sostenible.

Per mobilitat sostenible entenen aquells desplaçaments de
persones i mercaderies que contribueixen a afrontar els
nombrosos reptes ambientals i socioeconòmics que com a
societat tenim.
En aquest sentit, un Pla de Mobilitat busca modificar els
patrons de mobilitat d’un municipi amb l’objectiu de
potenciar aquells més eficients energètica i
ambientalment, com son l’anar a peu, en bicicleta i en
transport públic (els modes sostenibles)

Piràmide de la Mobilitat sostenible
Ordre de prioritats

Per què Campos necessita un Pla de Mobilitat?

Per què necessita Campos un Pla de Mobilitat?
Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears

• Article 7. Correspon als Ajuntaments elaborar i aprovar el Pla de mobilitat urbana sostenible.
• Secció 2ª. Plans de mobilitat urbana sostenible. Els articles 189, 190 i 191 defineixen el concepte, el contingut i la
tramitació que ha de tenir un Pla de Mobilitat
Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica
• Article 60. Promoció de la mobilitat sostenible. Les administracions públiques de les Illes Balears han de promoure la
mobilitat sostenible i, de manera especial, han de fomentar els sistemes de gestió de la mobilitat basats en criteris
d’eficiència energètica, reducció d’emissions i racionalització de l’ús del vehicle privat i la mobilitat no motoritzada,
especialment als centres urbans.
Per tot això, Campos necessita un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que defineixi l’estratègia de mobilitat municipal
de cara als propers anys amb l’objectiu clar de millorar els patrons de mobilitat i potenciar els modes de transport
sostenibles.

Etapes del Pla de Mobilitat de Campos
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Anàlisi de la mobilitat de Campos – Caracterització de la mobilitat
Cada dia els residents de
Campos realitzen un total de
29.807 desplaçaments.
D’aquests, 15.121 es fan
internament al municipi
(50,7%), mentre que 13.426
son externs (es fan cap a
altres municipis).
El grau d’autocontenció de
Campos es relativament baix,
doncs hi ha una part
important dels residents que
diàriament es desplaça cap a
altres municipis per fer les
seves tasques quotidianes.
El 79% dels desplaçaments
interns es fan al nucli urbà.

ZT1
ZT2
Externs
Total general

ZT1
12.004
1.052
5.687
18.744

ZT2
1.022
1.042
1.010
3.075

Externs
5.764
963
1.260
7.988

Total general
18.791
3.057
7.958
29.807

Anàlisi de la mobilitat de Campos – Caracterització de la mobilitat

Palma, Llucmajor, Santanyí,
Felanitx i Manacor son els
municipis amb una major
relació de mobilitat amb
Campos.
Aquests agrupen el 89%
dels desplaçaments
externs, amb Palma com a
principal destinació (37%)

A més a més, s’han
identificat relacions de
mobilitat diàries amb 11
municipis més: Algaida,
Calvià, Escora, Esporles,
Inca, Pollença, Porreres,
Sant Llorenç, Ses Salines,
Son Servera i Vilafranca de
Bonany

Anàlisi de la mobilitat de Campos – Caracterització de la mobilitat

Un dels principals indicadors de mobilitat és el repartiment
modal, es a dir, en quin mode de transport es realitzen els
desplaçaments que diàriament es fan a Campos.

El repartiment modal general de Campos és molt favorable als
modes motoritzats. El 68,9% dels desplaçaments es fan en
vehicle privat o en motocicleta, mentre que tant sols el 1,5% es fa
en transport públic. L’anar a peu representa el 28% del total,
mentre que la bicicleta tant sols s’utilitza per al 0,9%.
Així doncs, els modes sostenibles tant sols representen el 30,4%
de tots els desplaçaments diaris.
Aquest elevat ús del vehicle privat és un reflex de la baixa
autocontenció municipal, dons el vehicle privat és el mode de
transport habitual per als desplaçaments interurbans.
Per tant, cal analitzar el repartiment modal segons si el
desplaçament és intern o extern a Campos.

Anàlisi de la mobilitat de Campos – Caracterització de la mobilitat

Per als desplaçaments interns a Campos (15.121), el 55,3%
es fan amb modes sostenibles, principalment a peu
(54,7%). L’ús de la bicicleta és encara minoritari a Campos
(0,6%).
L’anar a peu és el principal mode de transport a Campos i en
canvi, la infraestructura existent (voreres, principalment) no
és correspon amb la demanda registrada.

El 44,7% dels desplaçaments es fan en modes privats
motoritzats, principalment amb cotxe (43,1%), mentre que
la moto es fa servir per al 1,6% dels desplaçaments.
Cal remarcar que l’ocupació dels vehicles és molt baixa, de
tant sols 1,11 persona per vehicle.
Si aconseguíssim una ocupació de 1,5 persones per vehicle,
reduiríem 1.500 desplaçaments diaris en cotxe dins de
Campos

Anàlisi de la mobilitat de Campos – Caracterització de la mobilitat

Dels 13.426 desplaçaments que es fan externs (entre Campos i
altres municipis) el 93,6% es fan en modes privats motoritzats.
En aquest cas, l’ocupació segueix sent molt baixa. 1,10
persones per vehicle.
Els modes sostenibles son gairebé testimonials. El transport
públic representa el 3,3% i la bicicleta i l’anar a peu el 1,5%
restant (1,3% de bicicleta, 175 desplaçaments).

Anàlisi de la mobilitat de Campos – Caracterització de la mobilitat
A Campos es registren tres puntes horàries. La principal és de
8 a 9 del matí (10,1% del total), la de l’hora de dinar de 14 a
15 (7,8%) i la de tarda de 18 a 19 (9,3%).
El 54% dels desplaçaments tenen una duració inferior als 15
minuts. La duració més habitual dels desplaçaments és de 610 minuts (27%).
Després hi ha un 14% dels desplaçaments que tenen una
duració de entre 30 i 45 minuts, que correspon amb el
desplaçament a Palma.
En aquest punt s’ha de fer una reflexió sobre l’ús del vehicle
privat. El 58% dels desplaçaments de menys de 5 minuts es
realitzen en vehicle privat. 2.068 desplaçaments diaris en
vehicle privat de menys de 5 minuts.
Si aconseguirem eliminar aquests desplaçaments motoritzats,
el repartiment modal milloraria 8 punts percentuals.

Anàlisi de la mobilitat de Campos – Aforaments
Es va realitzar una
campanya d'aforaments
direccionals en sis
interseccions del municipi
la primera setmana del
mes de juliol de 2020.
Els aforaments, realitzats
amb càmeres, van ser de
24 hores i van diferenciar
la tipologia de vehicle
(lleuger – pesat)

Anàlisi de la mobilitat de Campos – Aforaments

Aquestes dades cal posar-les en el
context COVID.
S’observa com les dades
obtingudes (juliol 2020) estan per
sota de la mitjana anual (2019), el
que ens indica com de gran ha
estat la davallada del trànsit aquest
estiu 2020.
En general, les IMD registrades
durant el mes de juliol del 2020 han
estat un 10,8% inferiors a la mitjana
de l’any 2019, encara que amb
grans diferencies segons la
carretera que s’analitzi.

Anàlisi de la mobilitat de Campos – Espai públic i vianants
L'espai urbà i la qualitat d'aquest és condició imprescindible per
garantir una mobilitat còmoda, segura i atractiva per als residents i
visitants de Campos.
La mobilitat de vianants necessita, principalment, de voreres i d'un
espai públic de qualitat (places, parcs, llocs de trobada ...). Aquests
elements infraestructurals son l'oferta principal perquè els
desplaçaments a peu es realitzen de forma còmoda.
Campos ha realitzat en els últims anys millores en la
infraestructura de vianants, especialment al llarg dels carrers
Santanyí, Av. de la Verge, entorn de l’església i plaça Major.
Cal seguir amb aquesta línia de treball per tal de garantir voreres
amb un ample útil adequat i creació de nous espais de trobada
(carrers de vianants, millora del disseny urbà de places...) tant al
nucli com a Sa Ràpita.
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Anàlisi de la mobilitat de Campos – La bicicleta
Campos compta amb 13 km de vies ciclistes
segregades i 650m de ciclocarrer (mobilitat
quotidiana) i 49 km de rutes d’oci en camins
rurals.
Caldrà potenciar la xarxa ciclista interurbana
a través dels projectes existents (Pla de vies
ciclistes de Mallorca) i integrar l’ús de la
bicicleta com a mode transport quotidià
dins de Campos a través d’actuacions
infraestructurals i de pacificació del trànsit
La infraestructura d’estacionament per a
bicicletes també s’ha de millorar per
garantir la seguretat d’aquestes.
Figura 1. Exemple d’aparcabicis a Campos. Font: IDOM

Anàlisi de la mobilitat de Campos – El transport públic

Campos es troba connectat amb la resta de l’Illa de Mallorca a
través dels autobusos de la CTM. Les línies L500, L491, L501 i
L502 donen servei regular cap a Palma, mentre que les línies
L495, L515 i A51 permeten connexions amb altres municipis
de Llevant i amb l’Aeroport de Palma. A l’estiu, Campos i Ses
Covetes es troben connectades mitjançant un bus llançadora,
la Línia 530.
Hi ha un total de 42 serveis diaris que connecten Campos
amb Palma (i altres tants de tornada). Això dona un rati de 8
expedicions per cada 1.000 habitants, molt inferior a altres
municipis de Mallorca.
Campos actua como un important nucli intercanviador de la
xarxa d’autobusos de Mallorca i cal potenciar aquest paper.
Respecte a les parades al municipi, n’hi ha un total de 8 (4 al
nucli i 4 a Sà Ràpita i Ses Covetes).
Per últim, el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes
Balears proposa una connexió ferroviària amb Palma (Fase 2)

Anàlisi de la mobilitat de Campos – El vehicle privat motoritzat
El trànsit a Campos s’estructura
a través d’una jerarquia en la
que es pot diferenciar les vies
estructurals que permeten la
connexió amb altres municipis,
les avingudes o rondes que
gestionen el trànsit de pas a
través del municipi i la resta de
vies urbanes, que es poden
considerar com a carrers.
A Campos els carrers son majoritàriament de doble sentit, el que
dificulta l’existència de voreres adequades. Només al centre del nucli de
Campos existeix una estructura de carrers de sentit únic

Carrers de doble
sentit sense espai
per dos vehicles i
sense voreres
accessibles

Anàlisi de la mobilitat de Campos – L’estacionament
Campos té una oferta estimada
d’estacionament d’entre 15.600 - 16.300
places, el 46% en el nucli, el 52% a Sa
Ràpita i 2% a Ses Covetes.
Aquesta oferta es reparteix entre les
1.467 places en guals, 740 en
estacionaments públics i la resta en
superfície.
Cal recordar que el parc de turismes de Campos està compost per un total de 7.800
vehicles, el que ens dona un rati de 2,09 places d’estacionament per cada vehicle
registrat a Campos. Aquest rati presenta importants diferències entre el nucli urbà
(1,17 places per vehicle) i Sa Ràpita (8,36 places per vehicle) el que s’entén per donar
resposta a la demanda d’estiu.
Es pot concloure que a Campos no hi ha dèficit d’estacionament, que l’oferta existent
és suficient per donar resposta a la demanda. Ara bé, aquesta oferta no assegura(ni
ho ha de fer) que tothom pugui estacionar davant de casa seva o a la porta de la
botiga.

Anàlisi de la mobilitat de Campos – Anàlisi ambiental de la mobilitat

Emissions de CO2
Anualment els residents de Campos recorren en vehicle privat motoritzat un total de 17,53 milions de quilòmetres (dins
del terme municipal), el que genera un total de 3.103 tones de CO2 equivalent.

Emissions de contaminants atmosfèrics – NOx i PM
A partir de les dades de quilòmetres recorreguts diàriament pels vehicles dièsel i gasolina, es calculen les emissions de
contaminants atmosfèrics a partir dels següents factors d’emissions
• Turismes gasolina: 0,049 g/km de NOx i 0,014 g/Km de PM10
• Turismes dièsel: 0,877 g/km de NOx i 0,015 g/Km de PM10
En la situació actual els residents de Campos generen anualment 7.381 tones de NOx i 253,9 de PM10

Diagnosi de la mobilitat a Campos – Caracterització de la mobilitat
• Els residents en el municipi de Campos realitzen diàriament un total de 29.807 desplaçaments (residents majors de 12
anys). Amb aquestes xifres, el ratí de desplaçaments per persona es de 3,16 desplaçaments per persona/dia. (per al total
de la població el 2020 de 11.687 habitants, 9.432 majors de 12 anys).

• De el conjunt de desplaçaments que realitzen els residents, la majoria són interns (50,7%) i al voltant de l'45% externs.
Això representa un índex d’autocontenció baix, es a dir, que una part important dels residents tenen necessitats que no
poden satisfer dins del propi municipi de Campos.
• El repartiment modal de Campos és molt favorable als modes motoritzats. El 68,9% dels desplaçaments es fan en vehicle
privat o en motocicleta, mentre que tant sols el 1,5% es fa en transport públic. Els modes no motoritzats representen el
28% del total.
• En el conjunt dels desplaçaments interns, la gran majoria es realitza en modes no motoritzats amb prop del 54,7%, i el
restant 43,1% a transport privat. Per contra, el repartiment modal de les relacions de mobilitat dels residents a Campos
que es desplacen fora del municipi reflecteix el predomini de el vehicle privat (84,6% o 93,1% si comptem els
desplaçaments en cotxe acompanyat), seguit del transport públic (3,3%) i amb una representativitat pràcticament nul·la en
no motoritzats.
• Per als desplaçaments interns a Campos (15.121), el 55,3% es fan amb modes sostenibles, principalment a peu (54,7%). El
44,7% dels desplaçaments es fan en modes privats motoritzats, principalment amb cotxe (43,1%). Cal remarcar que la
ocupació dels vehicles és molt baixa, de tant sols 1,11 persona per vehicle.

Diagnosi de la mobilitat a Campos – Caracterització de la mobilitat

• Dels 13.426 desplaçaments que es fan externs (entre Campos i altres municipis) el 93,6% es fan en modes privats
motoritzats i tant sols el 3,3% en transport públic. En aquest cas, l’ocupació segueix sent molt baixa: 1,10 persones per
vehicle.

• Les principals destinacions i orígens dels desplaçaments a Campos són Palma amb un 17% dels desplaçaments, seguit de
Llucmajor amb un 9%, Santanyí i Felanitx, amb 6% i 5% respectivament.
• El 58% dels desplaçaments de menys de 5 minuts es realitzen en vehicle privat. 2.068 desplaçaments diaris en vehicle
privat de menys de 5 minuts. Si aconseguirem eliminar aquests desplaçaments motoritzats, el repartiment modal
milloraria 8 punts percentuals.

La UE recomana que el repartiment modal sigui, com a mínim, 2/3 en
modes sostenibles i un 1/3 en vehicle privat motoritzat. A Campos,
més de 2/3 son en vehicle privat motoritzat (68,9%).

Diagnosi de la mobilitat a Campos – Espai públic i vianant
• El 54% dels desplaçaments interns al municipi es fan a peu. El caminar és, per tant, el principal mode de transport urbà i
necessita d’una infraestructura (voreres, places...) que s’ajusti a la demana existent.
• L'estructura urbana del municipi és un dels principals factors que impacta en les pautes de mobilitat. Campos (el nucli
urbà) té unes dimensions petites i té una gran compacitat, el que facilita els desplaçaments de proximitat, que
majoritàriament es realitzen a peu.

• Les dimensions del nucli urbà de Campos i de Sa Ràpita fan que l’anar a peu sigui el mode més eficient. En poc menys de
10 minuts es pot cobrir qualsevol relació de mobilitat dins d’aquests nuclis.
• Campos ha realitzat un gran esforç en dotar el municipi d'àrees de vianants, zones verdes i espais de trànsit calmat,
especialment amb la reforma del carrer de la Plaça i l’entorn de l’església. Ara bé, la diferència entre Sa Ràpita i el nucli
urbà son notables. Els espais públics de qualitat a sa Ràpita son inexistents.
• En general les voreres presenten una secció útil molt reduïda, amb seccions més comunes per sota de l'1,2-1 m, fent el
mitjà de vianants poc còmode per transitar, amb el conseqüent ús de la calçada rodada per part dels residents. Aquest es
dona tant al nucli urbà com a Sa Ràpita o Ses Covetes.

Diagnosi de la mobilitat a Campos – Espai públic i vianant
• Respecte als passos de vianants, cal destacar la poca
presència d’aquests, en especial als carrers no
principals, en qualsevols dels nuclis urbans de Campos.
Encara que son carrers amb poc trànsit de persones, no
existeix cap senyalització que doni preferència al
vianants en aquest entorns urbans a l’hora de creuar el
carrer.

• Del total de passos comptabilitzats, únicament el 23%
presenten unes característiques de disseny que poden
considerar-se no accessibles. El restant el 77%
presenten unes característiques que permeten una
accessibilitat plena a la cruïlla.

El principal protagonista de la mobilitat urbana és el vianant (54,7% dels
desplaçaments). S’ha d’adequar l'espai públic a la importància que té el vianant

Diagnosi de la mobilitat a Campos – La bicicleta

• La mobilitat ciclista representa un percentatge baix dels desplaçaments que diàriament es realitzen a Campos (265
desplaçaments diaris, aproximadament l’1% del total).
• Campos disposa actualment d’una xarxa de camins rurals que permet connectar amb Llucmajor i Porreres. També es
troba connectat amb Sa Ràpita mitjançant un carril bici segregat al llarg de la Ma-6030.
• Encara que la connectivitat supramunicipal es troba resolta en la seva major part, encara existeixen connexions que no es
troben resoltes de manera segura i clara, com son les connexions Campos-Felanitx, Campos-Santanyí i Campos ses
Salines. En aquest tres casos, les vies rurals existents es van entrellaçant, connectant Campos amb aquests municipis,
encara que es deu potenciar mesures puntuals de millora de la connectivitat així com de senyalització

• Actualment, Campos compta amb un total de 64 km de vies adaptades per a ciclistes, amb un total de 13 km de vies
ciclistes segregades, 650m de ciclocarrer dins de Campos i 49 km de rutes ciclopeatonals amb traçats seguint camins
rurals existents. La condició de la infraestructura es majorment adequada i de qualitat, tant en les seves connexions
urbanes com suburbanes.
• L’Estructura urbana del nucli (dens i de dimensions reduïdes) pot dificultar l’increment de l’ús de la bicicleta com a mode
de transport quotidià, doncs l’anar a peu guanya en eficiència. Ara bé, per a desplaçaments interns al nucli que signifiquin
més de 1,5 quilòmetres (per exemple, del centre a la zona industrial o a l’institut) la bicicleta pot arribar a tenir un paper
destacat.

Diagnosi de la mobilitat a Campos – La bicicleta

• En un entorn urbà com el nucli, es poc recomanable
implantar infrastructural ciclista segregada. La millor
opció es apostar per mesures de pacificació del
trànsit que permetin un ús compartit del carrer amb
seguretat.
• La connexió ciclista entre Sa Ràpita i el nucli per
motius de mobilitat quotidiana es complicat de
potenciar degut a la distància que els separa (11
km.). Tot i això, amb l’aparició de bicicletes
elèctriques i altres VMP, és més que probable que
aquesta distància es pugui fer per motius quotidians
amb modes sostenibles (25 minuts a 25 Km/h)
• L'existència d'estacionaments per a bicicletes en el
municipi és reduït o nul. Cal potenciar la
infraestructura segura d'estacionament de bicicletes
per fomentar la mobilitat no motoritzada i
sostenible en el municipi.

La pacificació del trànsit ha de ser el camí
a seguir per potenciar la mobilitat ciclista
dins del nucli urbà de Campos

Diagnosi de la mobilitat a Campos – El transport públic
• En l’actualitat, Campos es troba connectat amb la resta de l’Illa de Mallorca per la xarxa de autobusos suburbans de la
CTM. Les línies L500, L491, L501 i L502 donen servei regular al municipi des de Palma. Complementàriament, les línies
L495, L515 i A51 donen servei a Campos amb connexions amb altres municipis del Llevant i amb l’Aeroport de Palma. En
total, son 108 expedicions diàries que circulen per Campos, de les quals 89 connecten amb Palma.
• Campos presenta un rati d’expedicions per cada 1.000 habitants amb Palma molt inferior a altres municipis de Mallorca,
amb un valor de 8 expedicions per cada 1.000 habitants en dies feiners tant en temporada baixa com alta. Sent Palma el
principal destí de la mobilitat del municipi, representant un 37% del total de viatges externs a Campos, cal tindre en
consideració una millora al servei i a les freqüències si es vol potenciar la utilització del transport públic per als
desplaçaments externs.
• Per altra banda, si be les freqüències resulten millorables, l’amplitud d’horaris operatius del servei suburbà d’autobusos
resulta adequada, amb servei disponible per als residents des de primera hora del matí fins a les 23:00 de la nit en la
majoria dels casos.
• Campos presenta una infraestructura de parades principalment caracteritzada per parades amb marquesina i tòtems. En
ambdós casos, la informació existent en parada es millorable (freqüències, horaris...)

Diagnosi de la mobilitat a Campos – El transport públic
• La demanda actual al municipi de Campos es pot estimar amb les xifres de repartiment modal resultants de l’enquesta de
mobilitat realitzada per aquest PMUS. En total, diàriament es realitzen un total de 446 desplaçaments en transport públic
interurbà amb origen o destí a Campos. Això es un total de uns 9.800 viatgers mensuals aproximadament o 108.000
viatgers a l’any aproximadament dels residents, representant el 16% del total de viatgers registrats a les diferents línies
que donen servei interurbà d’autobús a Campos.
• Hi ha dos factors fonamentals que defineixen l’elecció modal. El temps de recorregut i el cost. El trajecte Campos – Palma
amb cotxe es pot fer, en hora punta, en aproximadament 45 minuts, mentre que en transport públic es fa amb 65
minuts. El transport públic és un 44% més lent. Pel que fa al cost, el trajecte Campos – Palma costa 2,40 euros en
transport públic. En cotxe, el cost percebut (només gasolina) és de 3,40 euros (el cost real és d’aproximadament 10
euros). El cotxe és un 41% més car. La pregunta és: pagaries un euro més per trajecte per estalviar-te 20 minuts. La gent
els paga.
• L’entrada en funcionament de l’autovia, possiblement faci més gran la diferència en temps de viatge entre el transport
públic i el cotxe, el que dificultarà el traspàs de demanda entre aquests modes.

Per a que el transport públic guanyi demanda, aquest ha de ser més ràpid, i el vehicle
privat més car ( o més lent). Per un altre costat, Campos s’ha de reivindicar com a
node de transport públic de l’est de l’illa.

Diagnosi de la mobilitat a Campos – El vehicle privat motoritzat
• Els valors de IMD diària a les carreters de Campos son majorment propers a 10.000 vehicles diaris o menys. Aquestes
xifres no resulten molt elevades en quant a la saturació de la capacitat del viari, únicament trobant-se la Ma19 amb un
nivell de saturació considerable (50-70%) encara que no problemàtic.
• El carrers més cèntrics del nucli son de sentit únic, mentre que a la resta del nucli encara hi ha un gran nombre de carrers
de doble sentit, el que dificulta la possibilitat d’ampliar voreres.
• El municipi de Campos no presenta en la seva actualitat problemes de saturació de vehicles per manca d'oferta
d'estacionament públics o privats per a residents. En l'actualitat, l'oferta existent permet un adequat estacionament en la
major part del municipi. L’oferta d’estacionament és adequada, encara que es registren problemes de demanda degut a la
concentració d’aquesta en determinats indrets.

• En total Campos presenta una oferta estimada d’estacionament de 15.600 a 16.300 places, 46% en el nucli urbà de
Campos, 52% a Sa Ràpita i 2% a Ses Covetes.
• La oferta existent es igual o superior a les necessitats reals d’estacionament per a residents al municipi de Campos, amb
ratis superior a les 2 places per vehicle registrat al municipi. Aquest rati presenta importants diferències entre el nucli urbà
i Sa Ràpita, amb una major proporció d’estacionament en aquesta últim, 1,17 i 8,36 respectivament.

Diagnosi de la mobilitat a Campos – El vehicle privat motoritzat
• A Campos existeixen en la actualitat un total de 6 punts
de recàrrega, tots ells dins de recintes privats
d’estacionaments relacionats amb supermercats o a la
Marina de Sa Ràpita.
• Properament, es començarà la implementació de nous
punts de recàrrega per part de l’ajuntament de Campos,
que es situaran a l’entorn del camp municipal d’esports i
a l’aparcament de la plaça Can Pere Ignasi.

La gestió de l’estacionament és fonamental per tal de millorar
l’espai públic i aconseguir patrons de mobilitat més sostenibles

Tens algun comentari?

Tens algun comentari?
Has identificat alguna problemàtica que no hem detectat?
Ens vols fer arribar alguna reflexió?
Tens alguna proposta de millora que vulguis compartir amb nosaltres?

mobilitat@ajcampos.org

