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1. ANÀLISI DE LA MOBILITAT
1.1. INTRODUCCIÓ
La mobilitat sostenible és una preocupació compartida per la majoria de les ciutats, que pretenen
sensibilitzar la població de la importància que, per al seu avanç econòmic i social, suposa l'adopció de
mesures que responguin al desafiament que planteja el desenvolupament urbà. Es per això que les
àrees urbanes aposten per una major qualitat en el transport públic, per la promoció dels modes no
motoritzats (millorant l'espai públic urbà) i, en definitiva, per la utilització d'aquells més eficients des
d'una perspectiva energètica i mediambiental, subscrivint polítiques de transport que potencien l'ús
d'aquests modes.
Un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible és un pla estratègic dissenyat per satisfer les necessitats
de mobilitat de persones i empreses en les àrees urbanes i els seus voltants per a una millor qualitat
de vida. Es basa en pràctiques de planificació existents i té en compte els principis d'integració,
participació i avaluació.
Tal com es recull al portal Eltis de la Unió Europea, la planificació de la mobilitat s'ha convertit en una
tasca cada vegada més complexa, i les persones encarregades de planificar (així com les de formular
polítiques) s'enfronten a moltes demandes, sovint contradictòries: mantenir una alta qualitat de vida i
al mateix temps crear un entorn atractiu per a les empreses; restringir el trànsit en àrees sensibles
sense restringir el moviment necessari de béns i persones; garantir la mobilitat per a tota la
ciutadania mentre s'enfronten amb limitacions financeres. A més, hi ha qüestions més àmplies
que abordar, en relació amb la salut pública, el canvi climàtic, la dependència del petroli, el soroll i la
contaminació atmosfèrica, etc.
La necessitat de processos de planificació més sostenibles i integradors com una forma d'abordar
aquesta complexitat i identificar un conjunt apropiat de polítiques ha estat àmpliament reconeguda. Un
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible abasta aquesta idea d'un enfocament integrat; fomenta el
desenvolupament equilibrat de tots els modes de transport pertinents alhora que fomenta un canvi cap
a modes més sostenibles. El desenvolupament i implementació d'un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
no s'ha de veure com una capa addicional de planificació del transport, sinó que s'ha de fer de forma
integrada i basant-se en els plans i processos actuals.

Finalment, però no menys important, la planificació del futur de les ciutats ha de prendre a la ciutadania
com a element més important; la ciutadania com a persones que viatgen, que són empresàries,
consumidores, clients o qualsevol funció que una persona pugui assumir. Les persones han de ser
part de la solució: preparar un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible vol dir "planificar per a les
persones".
5

Per donar resposta a aquest marc, el PMUS de Campos es planteja unes premisses de treball
enfocades a redactar un PMUS que sigui realista, és a dir, que l'Ajuntament tingui capacitat
d'implementar-lo i que per tant sigui, al cap dels 10 anys de vigència, transformador.

1. Un PMUS estretament lligat al PGOU. El model de ciutat definit en el PGOU definirà les pautes
de mobilitat futures.
2. Canvi de perspectiva: de l'oferta a la demanda. Històricament s'han solucionat els problemes
de capacitat viària a través de la millora de l'oferta (més infraestructura). És conegut per tots
que actuar en l'oferta ja no és la millor de les solucions, ja que a llarg termini els problemes
apareixen de nou. El pla posarà especial èmfasi en actuar sobre la demanda, és a dir, potenciar
un canvi modal que racionalitzi l'ús i construcció de nova infraestructura.
3. Priorització de l'accessibilitat. Les propostes del PMUS estaran dirigides a garantir l'accés, a
tots els segments de població, als diferents punts de la ciutat, prioritzant o potenciant aquells
més sostenibles.
4. La mobilitat com a palanca de transformació urbana. La mobilitat urbana genera
externalitats, algunes d'elles positives. Les propostes del PMUS aniran encaminades a millorar
la qualitat de vida i el dinamisme urbà del municipi. Transformar la manera com ens movem per
la ciutat és una potent eina per millorar el conjunt de la ciutat.
5. Potenciació de l'impacte social, econòmic i mediambiental. El PMUS busca aconseguir el
triple objectiu de maximitzar l'impacte social, econòmic i mediambiental de les propostes
plantejades. En primer lloc, busca millorar l'eficiència del sistema de mobilitat per incrementar
la del sistema productiu i estalviar temps i recursos. En segon lloc, busca la inclusió social dels
col·lectius més vulnerables i la millora del benestar general. En tercer lloc, té per objectiu la
reducció de les emissions produïdes pel sistema de transport, contribuint a mitigar l'efecte sobre
el canvi climàtic.
6. Treball multi-escalar. L'anàlisi, el diagnòstic i les propostes no només es fixaran en l'escala
urbana, sinó que s'han de fixar en l'escala de barri i carrer, on apareix la mobilitat quotidiana i
en on l'espai públic i la qualitat del disseny urbà són claus.
La redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible permetrà disposar d’un document estratègic en
el qual s’estableixin les línies d’actuació en matèria de mobilitat i transport per al municipi de Campos,
tant per a el present com per al futur més proper.

Marc estratègic
L'assoliment d'un desenvolupament sostenible és un dels reptes més importants que té plantejada la
societat desenvolupada actual. Per aconseguir avançar cap a un desenvolupament sostenible és
necessari incidir en diversos camps, entre els quals ocupa un lloc molt important el transport i la
mobilitat urbana.

6

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE CAMPOS
El llibre Blanc de la Unió Europea planteja clarament la "necessitat d'integrar el transport en el
desenvolupament sostenible" i entre les seves propostes figura en lloc destacat la "racionalització del
transport urbà" apostant per incrementar la presència dels modes més eficients de transport des del
punt de vista energètic i mediambiental, potenciant el transport públic, la marxa a peu o en bici i un ús
més racional del vehicle privat, amb major grau d'ocupació, quan aquesta manera sigui necessari.
Per poder actuar en el camp de la mobilitat urbana resulta essencial l'elaboració d'un Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible (PMUS) en el qual, a partir de l'estudi i diagnòstic de la situació actual, permet
elaborar propostes encaminades a una millora de la mobilitat que suposi un escenari futur de major
sostenibilitat que l'actual, definint estratègies encaminades a aconseguir un canvi modal cap a modes
de transport amb menor consum d'energia i cap a una utilització més racional dels modes existents.
Es recullen a continuació les principals normatives sobre mobilitat i medi ambient que per a la
realització del PMUS de Campos han de ser considerades.

A. Àmbit europeu
El Consell Europeu de Göteborg va decidir que el reequilibri entre modes de transport constituís el
nucli de l'estratègia de desenvolupament sostenible del transport. A partir d'aquesta decisió es redacta
el Llibre Blanc del Transport titulat "La política europea de transports de cara al 2010: l'hora de la
veritat" que descriu quina ha de ser la política comuna de transport fins a l'any 2010. Tots els avenços
aconseguits amb el Llibre Tou del transport de 2001 han quedat recollits i estan sent potenciats en el
nou Llibre Blanc del transport de 2011 "Full de ruta cap a un espai únic europeu de transport: per una
política de transports competitiva i sostenible."
Les mesures i actuacions plantejades en matèria de mobilitat i transport pel Llibre Blanc del Transport
de 2011 es veuen recolzades i complementades per altres plans i estratègies com:
•

EUROPA 2020, "Una estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador", (2010),
per aconseguir una Europa que aprofiti eficaçment els recursos ajudar a deslligar creixement
econòmic i ús de recursos, reduint les emissions de carboni de la nostra economia,
incrementant l'ús d'energies renovables, modernitzant el sector del transport i promovent un ús
eficaç de l'energia.

•

Pla d'Acció de Mobilitat Urbana (2009), que estableix un marc coherent per a iniciatives de la
UE sobre mobilitat urbana, fomentant i donant suport al desenvolupament de polítiques de
mobilitat urbana sostenible que contribueixin a assolir els objectius generals de la UE.

•

Llibre Verd, "Cap a una nova cultura de la mobilitat urbana" (2007), nascut a partir de la revisió
intermèdia del Llibre Blanc del transport 2001, que pretén aprofitar al màxim l'ús de tots els
modes de transport i organitzar la «comodalitat »entre els diferents modes de transport
col·lectiu (tren, tramvia, metro, autobús i taxi) i entre els diversos modes de transport individual
(automòbil, bicicleta i marxa a peu).

B. Àmbit estatal
El marc legal que regula en l'actualitat el transport terrestre a Espanya està basat en la Llei 16/1987
d'Ordenació dels transports terrestres (LOTT), de 30 de juliol i el seu corresponent Reglament aprovat
pel Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, així com, a efectes competencials, en la Llei Orgànica
5/1987, de 30 de juliol, de Delegació de Facultats de l'Estat en les comunitats autònomes en relació
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amb els transports per carretera i per cable (disposició addicional primera i Segona sobre la vigència
dels Convenis de 1950). B.O.E. de 31 de juliol. La LOTT i el seu Reglament constitueixen el marc
normatiu general del transport terrestre a Espanya incloent-hi, en part, l'urbà.
La publicació de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, que en el seu Títol III.
Sostenibilitat mediambiental, Capítol III. Transport i mobilitat sostenible, impulsa decididament la
transformació del sector del transport per incrementar la seva eficiència econòmica i mediambiental
així com la seua competitivitat, ocupant-se en la seva Secció 3ª Mobilitat sostenible, de la mobilitat
sostenible.

C. Àmbit autonòmic
Encara que l’article 48 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, estableix la potestat legislativa del Parlament de les Illes Balears; d’altra banda,
l’article 84.1 de la mateixa llei estableix que correspon al Parlament la potestat legislativa sobre les
matèries que siguin de competència exclusiva de la comunitat autònoma. No obstant això, fins ara no
havia començat el procediment per regular les activitats dels transports terrestres a l’àmbit territorial
les Illes Balears, que durant aquests darrers anys s’han regit per la normativa estatal que estableixen
la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres (LOTT), modificada per la Llei
9/2013, de 4 de juliol; el reglament que la desplega, aprovat pel Reial Decret 1211/1990, de 28 de
setembre; i la Llei Orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de delegació de facultats de l’Estat en les comunitats
autònomes en matèria de transports per carretera i per cable. En aquesta matèria, la comunitat
autònoma s’ha limitat a dictar disposicions de caràcter reglamentari o a desplegar normes estatals
reguladores de les matèries delegades.
L’article 30.5 de l’Estatut d’Autonomia atorga a les Illes Balears la competència exclusiva en matèria
de transports terrestres, en concordança amb l’article 148.1.5a de la Constitució Espanyola, que
estableix que són competència de les comunitats autònomes “els ferrocarrils i les carreteres l’itinerari
dels quals transcorri íntegrament dins el territori de la comunitat autònoma i, de la mateixa manera, el
transport fet per aquests mitjans o per cable”.
Alhora, l’article 30.3 de l’Estatut recull la competència exclusiva de les Illes Balears en matèria
d’ordenació del territori. La suma d’ambdues competències atorga la capacitat de regular la mobilitat
de la població, entesa com l’anàlisi de les necessitats de desplaçament i la planificació de les ofertes
que poden posar-se a l’abast dels ciutadans, fent incidència a fomentar l’ús racional del transport públic
minimitzant els costos socials i mediambientals, però adequant el servei a la demanda real.
No obstant això, la competència en matèria de transports terrestres atorgada per l’Estatut no es limita
als transports amb ferrocarril o per carretera que circulin dins dels límits de les Illes Balears, sinó que
inclou la competència de desplegament legislatiu i d’execució en matèria d’agències de transports i de
lloguer de vehicles, com també la competència executiva per a l’ordenació del transport de viatgers i
de mercaderies que, essent de competència estatal, tinguin l’origen i la destinació dins del territori de
la comunitat autònoma, sens perjudici de l’execució directa que se’n reservi l’Administració General de
l’Estat, competències que recullen els articles 31.16 i 32.2 de l’Estatut.
D’altra banda, l’Estatut d’Autonomia en l’article 70.10 classifica els transports terrestres com a
competència pròpia dels consells insulars, i en l’article 72.1 estableix que els consells insulars
exerceixen la potestat reglamentària sobre les competències que els són atribuïdes com a pròpies.
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Per regular els diferents graus de competències que l’Estatut d’Autonomia estableix en matèria de
transports terrestres i distingir en quin òrgan o en quina institució recau l’exercici de la competència,
cal analitzar el règim jurídic que determina la Llei Orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de delegació de
facultats de l’Estat en les comunitats autònomes en matèria de transport per carretera i per cable, ja
esmentada, que en l’exposició de motius fixa que la delegació de facultats de l’Estat en les comunitats
autònomes “comprèn la totalitat de les competències estatals que per la seva naturalesa s’hagin de fer
en l’àmbit autonòmic o local i es refereix no solament a actuacions gestores, sinó també normatives
quan aquestes estiguin previstes en la legislació estatal. Naturalment, les competències delegades han
de ser, en tot cas, exercides amb subjecció a les normes i instruccions dictades per l’Estat”.
Així doncs, la competència pròpia cal entendre-la centrada en el transport amb ferrocarril o per
carretera amb un itinerari traçat dins dels límits de la comunitat, o sigui, en matèria de serveis regulars
de transport públic de viatgers, ja que aquesta és una competència que la comunitat autònoma ha
assumit com a exclusiva, mentre que la resta de competències en matèria de transport terrestre són
competències concurrents amb l’Estat, per la qual cosa, en virtut de l’article 70.10 de l’Estatut, la
comunitat autònoma pot atribuir-les als consells insulars, però en la mateixa categoria que les va rebre
de l’Estat, és a dir, diferenciant les que exerceix com a pròpies de les que té com a delegades per
passar-les, en tal condició, als organismes públics insulars.
Recollint totes aquestes consideracions, la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i
mobilitat sostenible de les Illes Balears regula les competències que en matèria de mobilitat
corresponen a al Govern de les Illes Balears d’acord amb l’Estatut d’Autonomia i en particular:
Establir una normativa reguladora de la mobilitat de la població, entesa com els objectius i els principis
que, d’acord amb la normativa nacional en matèria d’economia sostenible, estableixen les bases per
assolir una major sostenibilitat en els desplaçaments de la població entre ciutats i nuclis de la nostra
comunitat.
1. Regular el transport públic de viatgers, tant de caràcter urbà com interurbà.
2. Regular el servei ferroviari.
3. Regular l’ordenació de la mobilitat per mitjà d’instruments de planificació que facilitin la
implantació de formes de desplaçament més sostenibles.
4. 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.
Els principis de la llei marquen molt clarament una aposta per la planificació i gestió de la mobilitat
sostenible, on les administracions públiques han de promoure la satisfacció adequada de les
necessitats de transport dels ciutadans i afavorir-ne la mobilitat. Els principis recollits son el s següents:
•

•
•

•

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.
L’impuls d’una mobilitat sostenible.
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.
La prioritat dels mitjans de transport de menor cost social i ambiental, fomentant el
desenvolupament urbà sostenible i l’ús racional del territori.
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•

•
•

•

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.
La distribució adequada dels costos d’implantació i gestió del transport.
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.
La implicació de la ciutadania mitjançant la participació social en la presa de decisions en
matèria de transports i mobilitat.

Igualment, la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, que recull el següent
en el seu article 60:
1.Les administracions públiques de les Illes Balears han de promoure la mobilitat sostenible i,
de manera especial, han de fomentar:
a) Els plans i projectes orientats a potenciar el model de transport públic, col•lectiu i intermodal,
que redueixin l’ús del vehicle privat i promoguin altres formes de transport sostenible, sense
emissions de gasos amb efecte hivernacle.
b) Els sistemes de gestió de la mobilitat basats en criteris d’eficiència energètica, reducció
d’emissions i racionalització de l’ús del vehicle privat.
c) La mobilitat no motoritzada, especialment als centres urbans.
d) El transport públic col•lectiu intermodal, especialment amb els mitjans de transport que
produeixin menys emissions.
e) La mobilitat elèctrica i la substitució o reconversió de vehicles per altres amb menys
emissions associades, així com sistemes de vehicle compartit.
2. Les mesures que s’adoptin s’han d’adreçar als objectius següents:
a) La racionalització de la demanda de mobilitat i transport privat, tant de mercaderies com de
persones, per optimitzar el conjunt de la xarxa d’infraestructures de transport públic mitjançant
l’adopció d’instruments de gestió, informació i foment del transport públic.
b) L’impuls de la millora en l’eficiència energètica del parc de vehicles mitjançant incentius
econòmics i administratius per a la seva conversió o substitució per alternatives no
contaminants.
c) La creació de les condicions tècniques i de gestió que facilitin la integració i la intermodalitat
dels diversos models de transport, potenciant els models amb una major intensitat en l’ús de
les energies no contaminants.
d) La promoció de la mobilitat elèctrica i la substitució o reconversió de vehicles de combustió
interna a combustibles i mètodes de tracció alternatius amb menys emissions associades.
e) L’ús de la bicicleta.
f) L’ús de vehicles compartits.
Per a assolir els objectius dits i fer complir els principis enumerats en la Llei de Mobilitat, la llei reparteix
les competències en temes de mobilitat entre el Govern de les Illes Balears, els consells insulars
i les administracions locals.
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Correspon al Govern de les Illes Balears, en la condició d’òrgan col·legiat que exerceix funcions
executives i administratives i que dirigeix la política general, en l’àmbit de la comunitat autònoma,
l’exercici de les competències de planificar i ordenar els transports terrestres, les activitats auxiliars i
complementàries del transport i les infraestructures e transport que siguin d’interès autonòmic.
Planificar i ordenar la política de mobilitat de les Illes Balears, elaborar el Pla director sectorial de
mobilitat de les Illes Balears, elaborar la normativa d’execució i desplegament de les normes estatals
d’acord amb la Llei Orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de delegació de facultats de l’Estat en les
comunitats autònomes en matèria de transports per carretera i per cable, participar en els òrgans de
representació d’àmbit nacional o europeu per al debat, la coordinació i l’assessorament, gestionar
l’activitat de foment per aconseguir una major qualitat, competitivitat i eficiència en el transport públic,
dirigir i coordinar el Consell Balear de Transports Terrestres, coordinar les competències dels consells
insulars, coordinar l’alta inspecció, i qualsevol altra competència que li atribueixin l’Estatut d’Autonomia
o la legislació estatal o autonòmica en matèria de transport terrestre.
Correspon als consells insulars, en la condició d’institucions de govern de cada illa i d’acord amb
l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia, l’exercici de les competències d’exercir, com a pròpies, totes les
competències executives i de gestió en matèria de transport públic regular de viatgers per carretera i
les seves activitats auxiliars i complementàries que tinguin lloc dins l’àmbit insular propi, d’acord amb
la normativa aplicable, exercir, com a pròpies, totes les competències executives i de gestió en matèria
de transport de viatgers per ferrocarril, exercir la potestat reglamentària sobre les matèries dels apartats
anteriors, crear l’organització administrativa necessària per fer efectiva la integració insular del
transport públic regular de viatgers, sens perjudici que hi participin altres administracions, exercir, com
a competències delegades, en l’àmbit insular propi, totes les competències executives i de gestió en
matèria de transports per carretera i activitats auxiliars i complementàries, sempre que siguin de
titularitat estatal delegada en la comunitat autònoma, constituir la Junta Arbitral en l’àmbit insular propi
i exercir-ne les funcions, d’acord amb el que estableix la normativa nacional reguladora dels transports
terrestres, elaborar i executar el Pla insular de serveis de transport regular de viatgers per carretera,
d’acord amb les directrius que recull el Pla director sectorial de mobilitat de les Illes Balears,
inspeccionar, controlar i vigilar els serveis de transports i les seves activitats auxiliars i complementàries
que tinguin lloc en l’àmbit insular propi, incoar, tramitar i resoldre els expedients sancionadors respecte
de les infraccions que es cometin en ocasió de la prestació dels serveis de transports que tinguin lloc
en l’àmbit insular propi, i qualsevol altra competència en matèria de transports terrestres que els
atribueixi la normativa de transports terrestres, tant estatal com de la comunitat autònoma.
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 d’ordenar i gestionar el transport públic i privat de viatgers, 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,
incoar, tramitar i resoldre els expedients sancionadors per les infraccions que es cometin en la prestació
dels serveis en l’àmbit territorial propi, 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,
emetre els informes preceptius sobre les aturades urbanes dels serveis regulars interurbans de
viatgers, 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, 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, i qualsevol altra competència que en matèria de transport
per carretera li atribueixi la legislació de règim local.
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D. Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears
La definició del marc competencial i de planificació existent i l'anàlisi de la situació actual de la mobilitat
a les Illes Balears són els elements que serveixen de referència per formular el Pla Director de Mobilitat
Sostenible, aprovat al 2018.
El Pla defineix els objectius definits i validats en els diferents processos participatius duts a terme a
cadascuna de les Illes, que, en definitiva, es poden resumir en desenvolupar un sistema de mobilitat
de qualitat, econòmica, social, energètica i mediambientalment més eficient, i que, alhora, es
constitueixi en un motor econòmic del país.
Del total d’objectius que estableix el Pla Director, cal destacar el següents amb afecció directa a nivell
local i municipal.
•

Garantir l’accessibilitat en transport públic a tot el territori, amb especial atenció amb el
servei als col·lectius vulnerables. En definitiva, es tracta de que tots els ciutadans puguin
accedir a tots els serveis independentment de si tenen cotxe o no o dels seus recursos
econòmics i circumstàncies personals. En aquest sentit es planteja com objectiu inexcusable
dotar a tots el municipis d’un mínim de quatre comunicacions diàries amb la capital de cada illa
i amb l’hospital de referència. També s’aposta per la implantació d’un ambiciós títol social per
a les rendes baixes. Per últim, tal i com s’exposa a l’objectiu 6 d’augment de la participació del
transport públic en la distribució modal, es planteja incrementar la utilització del transport públic.
Per a satisfer aquesta demanda es considera que l’oferta del nombre d’expedicions diàries en
les relacions radials s’haurà d’augmentar com a mínim en un 25%. Aquest traspàs modal no
serà possible si no es produeix en tots el centres urbans, especialment als més importants, una
transformació de la gestió de les destinacions del viatge en cotxe privat, per guanyar espai per
al vianant , la bicicleta i el transport públic. Així les coses, la millora del transport públic haurà
coordinar-se amb els municipis afectats, dins dels seus estudis i plans de mobilitat.

•

Reduir la contaminació generada per la mobilitat. Es planteja la reducció d’un 20% de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle al 2026 respecte al 2005. D’aquesta forma, s’està en
línia amb l’objectiu global de reducció d’emissions planteja a la llei de canvi climàtic, on es
plantegen els següents percentatges de reducció:
o El 40 % per a l'any 2030.
o El 90 % per a l'any 2050.

•

Reduir l’accidentalitat: A curt termini (2020), l’objectiu és passar dels 45 morts per milió
d’habitants a 37, d’acord amb els objectius del Pla Estratègic de Seguretat Viària 2011-2020 de
la Direcció General de Trànsit. A mig-llarg termini l’objectiu seria més ambiciós: reduir els
accidents mortals de trànsit a nivells pròxims a zero al 2050 (Llibre blanc de transport UE). Tal
i com es detalla amb posterioritat, hi ha tota una línia estratègica destinada a assolir aquest
objectiu i que passa tant per la millora de la infraestructura (implantació d’elements de protecció
i resolució de trams de concentració d’accidents ) com regular i fer complir uns límits de velocitat
que evitin l’existència de víctimes mortals.

•

Minimitzar el consum energètic. D’acord amb l’objectiu de reducció de gasos d’efecte
hivernacle es planteja reduir el consum d’energies fòssils en una proporció similar, és a dir, un
20% al 2025 respecte al 2005. Les mesures per assolir-lo són les mateixes que en el cas de
les reduccions d’emissions.

•

Transformar la distribució modal a favor dels modes no motoritzats i col·lectius: reduir la
participació del cotxe a un 36% en els desplaçament dels residents i a un 30% en els dels
turistes. Per aconseguir els objectius de distribució modal dels residents caldria arribar a que el
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50% dels desplaçaments interns en cotxe (dins d’un mateix municipi) es fessin a peu o en bici
i un 25% dels viatges interurbans radials es transferissin al transport públic. L’objectiu
d’augment de la participació de la mobilitat a peu i bicicleta ha d’ésser el principal element sobre
el que han de pivotar els plans de mobilitat urbana. D’altra banda, tant els nous plans de serveis
de transport públic interurbà d’autobús com la millora de l’oferta ferroviària han de procurar una
oferta suficient com per assolir aquest increment de la demanda de transport públic interurbà.
•

Flexibilitzar el transport públic i donar rigidesa a l’oferta de transport privat: Fer que, de
mitjana, a les relacions radials en transport públic el temps de trajecte no sigui més d’un 10%
superior que en vehicle privat. En aquest sentit, la realització de serveis directes d’autobús i la
creació de carrils Bus-VAO i carrils-bus permetran assolir aquest objectiu.
Antecedents

Les Normes Subsidiàries (NNSS) són actualment el principal document que defineix les directrius de
mobilitat actuals i futurs del municipi de Campos. En aquest sentit els antecedents, a nivell de
planificació, que cal tenir present en el present Pla de Mobilitat Urbana Sostenible són:
•

Normes Subsidiàries (NNSS) de Campos van ser aprovades en l'any 1991 i continua vigent
amb les modificacions puntuals que s'han anat aprovant, amb l’últim text aprovat i vigent de
2014.

•

Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears. L'any 2017 el Govern de les Illes Balears
va licitar la redacció del Pla director de mobilitat de les illes, pla que recull tant els objectius com
les propostes de mobilitat sostenible que les diferents illes deuen seguir per millorar la
sostenibilitat en l’àmbit de la mobilitat.

•

Pla Territorial Insular de Mallorca 2011.
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1.2. ÀMBIT TERRITORIAL DEL PLA DE MOBILITAT
El territori, la seva configuració i les seves característiques modelen la manera de comportar-se dels
seus habitants, les seves maneres de moure i de socialitzar. No obstant això, és en les ciutats on
aquest reflex de la territorialitat majorment es reflecteix, on el caràcter propi fa acte de presència en la
seva trama, la seva configuració espacial i la manera en què s'han anat creant els diferents espais
urbans, reflex d'una història pròspera, conflictiva o de rellevància política.
En aquest context, la ciutat tradicional mediterrània, densa i compacta, té un paper fonamental en la
consecució d'uns espais urbans propers i "humans", resultat d'una evolució històrica prèvia a el
desenvolupament de el vehicle motoritzat, on l'escala urbana era el mòdul de disseny urbà. A principis
dels anys 90 es dóna un ressorgiment de l'ideal de sostenibilitat ambiental de la ciutat tradicional, on
es produeix la ruptura dels ideals urbans de el Moviment Modern amb la creació del "Movement for the
Reconstruction of the European City" i el seu manifest fundacional Architecture reationelle (Lleó Krier),
on s'estableixen els punts en què la ciutat tradicional afavoreix uns entorns urbans més sostenibles:
•
•
•
•

Un entorn urbà tradicional fomenta els valors de l'ecologisme, tant els mediambientals com els
socials.
L'alta densitat economitza l'ús de terra i facilita el trànsit de vianants i de el transport col·lectiu.
La barreja d'usos genera sinergies entre activitats i fomenta la creativitat.
El protagonisme de l'espai públic promou el contacte entre persones de diverses condicions
socials.

Per tant, és vital el coneixement en detall de les realitats territorials, des del planejament fins a la
caracterització social dels seus habitants per entendre la realitat de la mobilitat urbana interna i externa,
així com a punt de partida per a la generació de solucions que fomentin una mobilitat més sostenible.
Aquest apartat analitzarà els aspectes territorials i socioeconòmics del municipi de Campos, analitzant
en detall a la realitat territorial del municipi amb les dades més actualitzades disponibles a cada un dels
àmbits analitzats.
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Anàlisi territorial i del planejament
A. Estructura territorial de Campos
L'estructura urbana del municipi és un dels principals factors que impacten en la mobilitat urbana d'un
municipi. El primer factor que descriu la mobilitat d'un municipi són les activitats econòmiques i on es
desenvolupen (dins del municipi o fora d'aquest). Un segon factor, igualment important, és l'estructura
urbana. Si el primer factor ens descriu les relacions de mobilitat (d'on a on hem d'anar per treballar,
estudiar ...) l'estructura urbana ens definirà com podrem desplaçar-nos. En una ciutat compacta i
densa, els desplaçaments a peu o en bicicleta (desplaçaments de proximitat) podran jugar un paper
clau. En els municipis o zones de baixa densitat, els desplaçaments a peu o fins i tot en transport públic
són pràcticament inexistents i el paper de el vehicle privat passa a ser primordial.
L’estructura urbana de Campos es caracteritza per dos nuclis de població importants (Campos i Sa
Ràpita) i un tercer de menor entitat com es Ses Covetes. La configuració del casc urbà històric de
Campos es caracteritza per una estructura majorment ortogonal, de quadricules irregulars al centre i
més regulars quant més allunyats d’aquest. Els carrers de Antonio Maura-Bisbe Talladas, Santanyí
(Ma19), sa Síquia, Camí del Mar i Pare Alzina constitueixen els eixos principals del casc històric de
Campos a partir dels quals es genera tota la trama urbana. Per altra banda es troba el nucli urbà de
Sa Ràpita, localitzat junt a la costa. En aquest cas, el nucli urbà es caracteritza per una configuració
en quadricula quasi perfecta, amb un desenvolupament de tipus turístic començat a la dècada dels
anys 50-60 a partir de les antigues cases junt a la línia de mar. Per últim, Ses Covetes apareix com
antic lloc de pescadors que ha evolucionat cap a una ocupació residencial majorment turística, si bé
mantenint el seu caràcter originari.
Pel que respecta als municipis limítrofs, aquests son Llucmajor, Porreres, Felanitx, Santanyí i Ses
Salines, amb les vies Ma19, Ma5120, Ma5040 i Ma6040 estructurant el territori de Campos i la seva
connexió externa amb aquests municipis.
Figura 1. Límits municipals i municipis adjacents a Campos. Font: IDOM
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B. Estructura d'usos de sòl i creixement futur del municipi
El municipi de Campos ha funcionat i funciona actualment en quant a la planificació del seu territori
mitjançant Normes Subsidiàries, aprovades en 1991 i amb l’última actualització-modificació realitzada
a l’any 2014. Aquestes normes establien i estableixen les condicions mínimes de desenvolupament del
municipi, si bé el grau de desenvolupament i detall de les mateixes no arriben al que estableix un Pla
General d'Ordenació Urbana. Com es pot veure als plànols adjunts inferiors, les NNSS estableixen un
creixement del municipi de Campos als entorns junt als nuclis residencials consolidats. En el cas del
casc històric de Campos, el creixement s’estableix junt al Camí Vell de Ciutat i junt al carrer Mossèn
Antoni M. Alcover, formant una “muralla” residencial que posarà límit al creixement del nucli urbà i
ocupació del sòl rústic, consolidant ambdues costats de les principals vies de circumval·lació del
municipi.
En el cas del creixement a Sa Ràpita, el sòl urbanitzable que permetia les NNSS es troba actualment
majorment desenvolupat, si bé les parcel·les es troben poc colmatades, amb gran quantitat de solars
sense edificar. Com últims trams a urbanitzar es troba l’entorn del port Deportiu, amb una important
àrea classificada como turística no desenvolupada.
Per tant, segons el sòl destinat a futur desenvolupament per les NNSS, el potencial creixement del
municipi en les seves àrees urbanitzables residencials pot estimar-se en 5.000-6.250 habitants i 2.0002.500 habitatges, considerant les àrees urbanitzables al nucli urbà de Campos. Considerant les àrees
urbanitzades i parcel·lades però no edificades, el potencial de creixement poblacional al municipi es
molt superior, amb un potencial de creixement poblacional extra proper als 8.700-10.000 habitants i
3.500-4.000 nous habitatges al nucli urbà de Campos. Per tant, el potencial de creixement poblacional
al nucli urbà de Campos es trobaria entre els 10.000-15.000 habitants.
L’àrea de Sa Ràpita té unes característiques diferents, amb un percentatge molt alt de residents
estacionals que arriben a les seves segones residencies. Per això l’augment real de residents en
aquesta àrea resultarà molt menys important que al nucli urbà de Campos, si be el potencial de nous
habitatges es trobaria al voltant dels 1.200 – 1.500 segons la disponibilitat de parcel·les no edificades
en la actualitat.
Respecte a la distribució de l'altura de l’edificació actual, Campos es caracteritza per configurar
majorment en edificacions d'1 o 2 altures, amb una major presencia i densitat de l’edificació a l’entorn
del nucli urbà respecte a Sa Ràpita i Ses Covetes. La major altura de edificació es pot trobar a l’entorn
del Carrer Jaume II, Ronda de l’Estació, Carrer d’Antoni Maura i als nous creixements al voltant de
‘estació de servei Repsol a la Ma19.
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Figura 2. Zonificació segons les NNSS. Font: MUIB
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C. Estructura sòl productiu (terciari-industrial)
Respecte a l’estructura industrial i productiva del municipi, aquesta es troba concentrada al costat de
la Ma19 i el Camí Vell de Ciutat, així com junt a la Ma6031 al sud del nucli urbà. Les industries al
municipi son de dimensions menudes, industries auxiliars del sector servei en la seva majoria o
relacionades amb la construcció. Del total de sòl destinat a industrial per les NNSS, únicament es troba
desenvolupat al voltant del 60% del total del sòl destinat a industrial (350.000 m2 comptabilitzats), per
tant, el creixement industrial futur al municipi es possible amb la colmatació i urbanització dels espais
de sòl reservats en la actualitat.
Figura 3. Zones industrials actuals i futures de Campos. Font: MUIB

D. El teixit urbà
Tal i com s’ha comentat, Campos concentra la major part de la seva població resident al nucli urbà,
amb una concentració important de població resident a Sa Ràpita. En aquest nucli urbà junt a la costa,
la població estacional no resident la majoritària, amb un increment poblacional potencial en estiu que
incrementa la població del municipi per quasi 3 segons les estimacions realitzades. La via principal
d’accés al municipi des de Palma es la Ma19, actualment en procés de millora i ampliació de carrils.
Amb la resta de municipis adjacents, son les vies Ma5040, Ma5120, Ma6040, amb un esquema radial
que neix al municipi y estructura el territori tant del mateix territori del terme municipal com dels
municipis propers. La carretera Ma6030 articula el territori i connecta amb la zona de costa del municipi
de Llucmajor, si bé la seva funció es més estructural interna al municipi.
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Respecte al creixement històric del nucli urbà, es pot observar com la grandària del municipi ha sigut
considerable ja des de la meitat del segle passat. Si be la configuració de les rondes no estava
planificada encara, el creixement del municipi al llarg de les vialitats radials acabava pràcticament on
avui trobarien aquestes, amb una ocupació del territori pràcticament similar al actual. La població de
Campos a mitat del segle XX era d’uns 6.500 habitants aproximadament, segons les dades de
l’IBESTAT. Les vies ferres, que connectaven el municipi amb Mallorca fins als anys 60, van condicionar
l’expansió urbana posterior cap al nord-est del nucli urbà.
Aquest creixement del nucli urbà tradicional al llarg dels anys ha sigut escàs, consolidant-se de manera
lenta les noves edificacions al llarg de la creació de les rondes exteriors formades pels carrers Jaume
II i Ronda de l’Estació. La creació de la ronda al nord del nucli urbà ha evolucionat de manera més
lenta, no aconseguint-se encara avui, amb la continuïtat no completada per la no continuïtat del carrer
Rei Joan Carles I. Per tant, es poden establir 4 fases de creixement urbanístic del municipi, amb un
creixement radial focalitzat més en l’entorn est del nucli, entre les carreteres Ma5120 i Ma19.
Figura 4. Esquema creixement municipi de Campos. Font: IDOM

Cal destacar, però, que el creixement més important al municipi en aquests anys no ha sigut el nucli
urbà però el nucli de Sa Ràpita. El creixement des de ser un poblat de petites cases junt al mar fins al
complex de cases i xalets vacacionals que es en la actualitat s’ha anant desenvolupant als darrers 50
anys, amb un especial desenvolupament al període 60-80, característics d’altres àrees de costa de
l’entorn mediterrani espanyol. Aquest creixement es va realitzar de manera ordenada, amb una
parcel·lació clara y ortogonal respecte a les edificacions existents. Aquest creixement, però, es va
focalitzar al vehicle privat, amb uns carrers amb gran amplada y voreres escasses, que treballen més
com delimitadores de les parcel·les que com a infraestructura peatonal.
Figura 5. Creixement Sa Ràpita 1956-1986-2020. Font: IGN
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Figura 6. Casc històric de Campos 1957. Font: IGN

Figura 7. Casc històric de Campos 1986. Font: IGN

Figura 8. Casc històric de Campos 2020. Font: IGN

20

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE CAMPOS
E. Àrees protegides i d'interès paisatgístic
Pel que fa a les àrees protegides amb interès per al desenvolupament de l'PMUS, a les Normes
Subsidiàries així com a la reglamentació de protecció de espais de la normativa de les Illes, s'assenyala
com infraestructura protegida en l'àrea els següents elements, com s'observa a la imatge. Del total de
superfície del terme municipal de Campos, amb un total de 14.947 Ha, el 31% del total té algun tipus
de protecció, amb un total de 4.673 ha.
•
•
•
•
•
•
•
•

Salobrar De Campos
Playa del Trenc
Sistema dunar des Trenc
Platja de S’arenal d’en Tem
Platja des Freu de ses Covetes
Platja de ses Covetes/Platja des Morters
Sistema dunar de sa Ràpita
Platja de S’arenal de Sa Ràpita
Taula 1. Superfície àrees protegides al municipi. Font: IBESTAT

Dades
Superfície
Superfície Protegida
AANP
ANEI (No AANP)
ZEPA

Hectàrees
14.947,55
1.855,01
675,67
734,24
1.409,89

Figura 9. Àrees protegides de Campos. Font: MUIB
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El municipi compta amb una xarxa de camins rurals o sendes, que comuniquen amb les poblacions
pròximes i donen accés als camps de conreu. En total, aquest camins configuren una xarxa de 225
km. Alguns d’aquest camins es troben actualment adaptats com a ciclovies o camins ciclopeatonals
adaptats. Entre els camins rurals principals destaquen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camí de Son Toni Amer
Camí de Son Baco/ Son Xota/ des Palmer a
Ca's Perets
Camí des Palmer a Ciutat
Camí des Torrent de Son Catlar
Camí de s'Alqueria Roja/ Camí des Revellar
Camí de sa Serra
Camí de ses Cases Noves
Camí de ses Covetes
Ctra. de sa Vinyola
Camí des Fasser de'n Bragues
Camí de Ca'n Corem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camí de sa Quintana des Palmer/ ses
Comunes des Palmer
Camí des Palmer a Campos
Camí de Son Blai Mas
Camí de sa Sorda
Camí de ses Òlibes
Camí de ses Pedreres de Son Garau
Camí de Son Xorc/ Son Ginard/ Ca's Concos
Camí des Trenc
Camí des Pas des Lladre
Camí des Pas des Lladre
Camí vell de Felanitx

Figura 10. Inventari de camins dins del terme municipal de Campos. Font: Ajuntament de Campos.
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F. Equipaments i dotacions
Els equipaments i zones verdes es troben majoritàriament concentrats a la zona residencial de casc
històric de Campos. Els principals equipaments del municipi i usos terciaris privats que compleixen
anàloga funció són els següents. Aquests equipaments són clau com a punts atractors de la mobilitat
interna del municipi, sent imprescindible la seva consideració a l'hora d'establir els potencials fluxos de
mobilitat a millorar o potenciar. En total s’han identificat 25 equipaments, 5 en la zona de Sa Ràpita y
19 en la zona del casc històric, així com 1 de camí a les platges.
Figura 11. Localització dels equipaments identificats al municipi: Font: IDOM
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Esportiu-recreatiu
• Poliesportiu municipal: situat al costat del Camí Cell de Ciutat, ocupa una superfície de
aproximadament 40.000 m2. Compta amb camp de futbol, gimnàs, pista de Basket, bar
cafeteria i piscina coberta.
•

Poliesportiu municipal Sa Ràpita: dotació esportiva de dimensions reduïdes, compta amb un
camp de futbol sala i un camp de Basket, així com els serveis necessaris de vestuaris. El recinte
ocupa en total 2.500 m2.

•

Club nàutic Sa Ràpita: Localitzat junt a la carretera de connexió amb el nucli urbà de Campos
Ma6030, compta amb estacionament vigilat per aproximadament 150 vehicles així com zona
de restaurants i botigues.

•

Dotacions esportives Sa Ràpita: A Sa Ràpita i Dalt de Sa Ràpita es troben tres dotacions
esportives. En el primer cas es de caràcter privat, amb piscina, 4 pistes de pàdel i 3 pistes de
tenis. Al segon cas, es tracta de dues pistes de tenis a dalt de Sa Ràpita i el tercer cas de dues
pistes de tenis darrere de l’església al nucli urbà de Sa Ràpita.
Figura 12. Equipaments esportius identificats al municipi. Font: IDOM

Educatiu-cultural
• CEIP Joan Veny i Clar: Centre públic d'Educació Infantil i Primària (CEIP) d'ensenyament de
règim general situat junt a les vies Carrer de ses Estrelles i Carrer de Serrano, amb accés des
d’aquest últim. Actualment compta amb més de 700 alumnes i uns 50 mestres. Es un centre de
3 i 4 línies a cada un dels nivells. Compta amb un gran nombre d'aules modulars.
•
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Col·legi Fra Joan Ballester: Centre privat d’educació Infantil, Primària i Secundària, es troba
al carrer Pare Alzina amb aproximadament 500 alumnes.
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•

Institut d’educació secundària Damiá Huguet: Centre d’educació secundaria situat al Camí
des Revellar, Oferta també curos de Formació Professional i Batxillerat amb un total de
aproximadament 800 a 1.000 alumnes.

•

CEPA Sud – Escola adults: localitzada junt a l’IE Damiá Huguet, te cursos diversos per a
persones adultes, amb horari de Dilluns a Divendres.

•

EI Taperons: Escola infantil, situada junt al carrer del Nord, de titularitat municipal. Té una
capacitat per a 120-150 alumnes aproximadament.

•

Escola infantil l’Arrel: Escola infantil, situada junt a al carrer d'Antoni Maura. Té una capacitat
per a 25-35 alumnes aproximadament.

•

CEI Plou i fa Sol: Escola infantil, situada junt a al carrer Girona. Té una capacitat per a 40-60
alumnes aproximadament dividits en 3 classes.

•

Futura escola: Junt al nou desenvolupament urbanístic entre la Avinguda de la Verge i el
Carrer de la Rambla esta planificada la construcció d’una nova escola a Campos, a construir i
estar operativa per a l’any 2021.
Figura 13. Equipaments educatius identificats: Font: IDOM

•

Can Pere Ignasi: espai sòcio-cultural de Campos, es troba situat junt a la Plaça Major. Disposa
de diverses sales amb exposicions d’art i actes culturals realitzades de manera continuada al
llarg de l’any.

•

Edifici polivalent Es troba localitzat al Carrer del Pare Alzina. L’horari de la Biblioteca pública
es: Horari d'estiu (del 22 de juny a l'11 de setembre) De dilluns a divendres, de 9 a 13 h. Horari
d'hivern (període escolar) Matins: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h. Horabaixes: de
dilluns a dijous de 16 a 20 h. Dins de l’edifici també es troben l’arxiu municipal, l’escola de
música i la sala de conferències.
Pometes teatre: teatre escènic de Campos, es troba localitzar al carrer Nord.

•
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•

Museu de les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors: El museu de les Germanes
Missioneres dels Sagrats Cors (s. XX) es troba situat al carrer Pare Alzina 11. El Museu atresora
i exposa objectes pertanyents o relacionats amb la fundadora, tals com manuscrits del seu puny
i lletra, materials didàctics emprats en la seva època de mestra d’escola, llibres personals,
gravats i un seguit d’objectes procedents d’altres pobles i cultures en els que hi tenen presència
les missioneres dels Sagrats Cors.

Sanitari-assistencial
• Centre de Salut Xaloc: Situat al carrer des Trenc, es tracta d’un edifici de dues plantes
d’aproximadament 1.000 m2 de planta. Disposa de serveis d’atenció primària. Per zona
sanitària, els habitants de Campos es deuen desplaçar fins al proper municipi de Manacor, on
es troba l’Hospital de Referencia del àrea sanitària de Llevant.
•

Centre Cívic Sa Ràpita: Situat al Carrer de Tintorera, es tracta de una unitat bàsica o consultori
per a serveis d’urgència a Sa Ràpita.

•

Residencia 3º edat. Sor Maria Rafaela: Situada al edifici destinat a residència i centre
d'estades diürnes, , amb adreça és al carrer de la Rambla, número 77

•

Projecte home – Ses Sitjoles: Ses Sitjoles va ser la primera comunitat terapèutica de Projecte
Home Balears, inaugurada fa 26 anys. Es troba localitzada en un paratge aïllat amb carretera
d’entrada des del camí de Son Marrano.

Administratiu-Institucional
• Ajuntament: antiga torre de defensa: urbana. L’actual emplaçament de l’ajuntament de
Campos correspon a un edifici del segle XV, en el qual té adossat una torre de defensa del
segle XVI. Aquesta construcció defensiva es coneix com a “torre de Can Cos”, nom de l’antic
hostal que albergava en ella. L’edifici principal conserva l’escut de la vila que data del 1642.
L’edifici es localitza a la plaça Major.
•

Guardia Civil: nova ubicació del Quartell de la Guardia Civil junt a la Ma19, antiga localització
al carrer de Nunyo Sanç.

•

Policia Local: oficines localitzades junt a la redona del Carrer de la Rambla i Ma5120.

En aquest àmbit, cal destacar les entitat principals al municipi de caràcter associatiu, com son:
•
•
•
•
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Associació Gent Gran de sa Ràpita
Club Aeromodelisme Campos
Associació de la gent gran de Campos
Amics de Sant Blai

•
•
•
•
•

Associació cultural de Pinyol Vermell
Associació contra el càncer
Associació Campos Solidari
Associació Balear de Parkinson
Germandat donants de sang
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Figura 14. Equipaments culturals identificats: Font: IDOM

Figura 15. Equipaments Sanitari-assistencial identificats. Font: IDOM
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Figura 16. Equipaments Administratiu-Institucional identificats. Font: IDOM

Equipaments religiosos
• Convent de la Congregació de les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús i
Maria: Es localitza al carrer Pare Alzina, número 11
•

Església de Sant Julià i Rectoria Parròquia Sant Julià: Localitzada junt als carrer de Sant
Julià. Església: urbana. L’església parroquial de Sant Julià de Campos va ser construïda entre
1858-1873, la qual podem inscriure estilísticament dins un historicisme renaixentista. L’actual
construcció ocupa l’emplaçament de l’antiga església parroquial (1519-1560). D’aquesta es
conserven dues capelles, la de Santa Llucia i la dels Sants Metges, i el campanar. Actualment
també s’hi troba el museu parroquial.

•

Cementeri: Localitzat al final del Camí del cementeri, al sud del nucli urbà. El Cementeri
municipal de Campos va ser inaugurat el 1845, fou construït a causa de la llunyania de l’antic
cementeri de Sant Blai del nucli de població. El 1907 s’acaba la construcció de la capella i el
1930 pateix una ampliació.

•

Església Sa Ràpita: localitzada junt al carrer de l’Escorball, es l’única dotació eclesiàstica de
l’entorn de Sa Ràpita, actuant com a punt social així com esportiu, amb pistes de tenis darrere
del edifici.
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Figura 17. Equipaments religiosos identificats. Font: IDOM

Zones verdes
Els espais verds són, juntament amb els carrers, els espais on la gent interactua i es reuneix, espais
de gaudi ciutadà i llocs d'esponjament de la característica densitat urbana mediterrània. En el cas de
Campos, d'acord amb el que estableix eles NNSS, les Zones Verdes actualment desenvolupades
sumen un total de 174.568 m2, amb una planificació d’arribar fins a les 396.521 m2 si es desenvolupen
adequadament les àrees establertes com Zones Verdes.

Amb una població de 11.687 al juliol de 2020, la ràtio de zones verdes per habitants es trobaria en
aproximadament 33,92 m2 zona verda per habitant, comptant el total de zones verdes desenvolupades
i a desenvolupar. Considerant únicament les desenvolupades, actualment Campos disposa de 14,93
m2 de zones verdes per habitant, valor bastant elevat. Aquesta xifra, però, varia depenen de la zona
on ens trobem, amb un major percentatge de zones verdes a la zona de Sa Ràpita respecta al nucli
urbà, especialment de zones desenvolupades. El nucli urbà presenta una proporció de zones verdes
molt reduïda, amb necessitats clares d’esponjament verd. En la següent tabla es presenten les ratis
per zona urbana del municipi. Cal destacar que s’ha considerat l’espai dins del recinte del CEIP Joan
Veny i Clar com zona verda tal i com s’estableix a les NNSS. Si no es tracta com tal, el rati de zones
verdes al nucli urbà de Campos seria menor.
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Taula 2. Ratis de zones verdes per zona urbana del municipi. Font: IDOM amb dades de les NNSS

Zona

m2 Zona verda
no
desenvolupada

m2 Zona verda
desenvolupada

Total m2

Població juliol
2020

Rati zones
verdes
desenvolupades

Rati zones
verdes total

Campos
nucli urbà

39.449

30.909

70.359

10.402

2,97

6,76

Sa Ràpita

182.503

138.758

321.261

1.009

137,5

318,4

Ses
Covetes

-

4.900

4.900

75

65,3

65,3

Total

221.953

174.568

396.521

11.687

14,93

33,92

Com àrees urbanes amb un interès espacial com a espais urbans a potenciar, s’han identificat els
següents:
•

Creuament carrers Manacor i de sa Cimentera. Espai obert de dimensions considerables que
actualment únicament té servei com a creuament de carrers. Potencial per a millorar un entorn
urbà amb certa degradació i sense ningú element de arborat.

•

Creuament carrer Ponent, de s’Aigua, Ses Estrelles i Camí de Mar. Aquesta petita plaça dins
del casc històric de Campos es actualment una redona sense caràcter, amb un entorn
tradicional atractiu i que da començament a la ruta d’arribada al carrer de Santanyí, uns dels
eixos vertebradors del municipi.

•

Creuament carrers Jaume I i Llibertat. Espai de creuament que sobri per a formar una plaça
amb façanes curvilínies. Actualment, només els cotxes gaudeixen d’aquest entorn dins del teixit
urbà de creixement primer de la població.

Altres punts amb un particular interès com a espais urbans potencials son el carrer d’es Tren creuament
amb carrers Prim i València o el Carrer de Serrano.
Figura 18. Imatges àrees urbanes identificades amb potencial urbà. Font: IDOM
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Figura 19. Zones verdes identificades entorn casc històric. Font: IDOM

Figura 20. Zones verdes identificades àrea Sa Ràpita. Font: IDOM
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Zones comercials
Cal destacar on es concentra l'activitat comercial de Campos, els llocs on els habitants realitzen els
seus quefers del dia a dia pel que fa a la compra de productes i aliments. El tramat urbà no és només
l'esquema de carrers i places que el conformen si no la vida en els seus carrers i les circulacions que
els comerços de barri i les activitats comercials generen en el dia a dia del municipi. Analitzant les
característiques pròpies de Campos, es poden identificar una sèrie de carrers principals on es
reuneixen la major part de l'activitat comercial del municipi.
Al nucli urbà de Campos trobem com a carrers comercials principals: Carrer Santanyí, eix comercial
principal, Carrer de la Rambla i creuament Carrer de Palma amb Camí Vell de Ciutat. Com a carrers
en un segon ranc podem classificar els carrers Major, Bisbe Talladas, Parròquia, Sa Síquia, S’Aigua,
Ronda de l’Estació, Jaume II, Av. Nicolas Oliver i Sa Ràpita.
A Sa Ràpita, es la Avinguda Miramar la principal arterial comercial del nucli urbà.

Figura 21. Imatges dels carrers comercials de Campos i Sa Ràpita. Font: IDOM
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Figura 22. Àrees comercials principals identificades al casc històric. Font: IDOM

Figura 23. Àrees comercials principals identificades al àrea Sa Ràpita. Font: IDOM
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G. Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears i el municipi de Campos
La planificació supramunicipal de les Illes Balears en quant a la mobilitat es troba recollida dins del Pla
Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears, aprovat a l’any 2019. El Pla té com a objecte formular
la política comuna en matèria de mobilitat i transport que el Govern es proposa desenvolupar en els
propers anys a fi i efecte d’avançar cap a la consecució d'un model de mobilitat sostenible. Així, el
present Pla constitueix una oportunitat per, des de la mobilitat, incidir en la millora social, econòmica i
mediambiental de les Illes Balears Són objectius del Pla:
1. Garantir l’accessibilitat al territori a través del transport públic, especialment als col·lectius
vulnerables.
2. Reduir la contaminació i el consum energètic generat per la mobilitat
3. Reduir la sinistralitat
5. Minimitzar la distància mitjana dels desplaçaments, mitjançant una ordenació territorial
compacte i complexa que potencií els desplaçaments de proximitat
6. Canviar la distribució modal a favor dels modes no motoritzats i col·lectius
7. Flexibilitzar el Transport Públic i donar rigidesa a l’oferta de transport privat afavorint la
intermodalitat
8. Optimitzar la connexió entre illes
Les "polítiques de mobilitat" i potenciació dels mitjans de desplaçament més sostenibles, amb la millora
del transport públic, són les que han de fer possible assolir aquests objectius. En aquest sentit, s’ha de
corregir amb convicció la tendència detectada d’augment de la mobilitat en cotxe. El trànsit a les
carreteres de les Illes Balears s’ha incrementat un 42% mentre a Espanya s’ha reduït un 6% entre el
2005 i el 2015. Val a dir que la població de les illes Balears en el mateix període ha augmentat un 10%
I el PIB un 20%, és a dir, la mobilitat en cotxe ha augmentat molt més que la dinàmica socioeconòmica
Pel que respecta als projectes planificats i amb una afecció directa al terme municipal de Campos, en
trobem:
•
•
•
•

Tramvia Palma-Llucmajor-Campos-Santanyí-Manador (Corredor Migjorn)
Ampliació/desdoblament Ma19
Millora carretera Campos-Santanyí i Campos-Felanitx
Millorar les connexions, amb intercanviadors o parades

Palma-Llucmajor-Campos-Santanyí-Manador (Corredor Migjorn)
Al 2010 es var realitzar l’estudi d’alternatives del corredor del Migjorn. Aquest corredor permetia i
permet tancar l'anell ferroviari Palma - Inca - Manacor - Felanitx - Santanyí - Ses Salines - Campos Llucmajor - Aeroport - Palma, donant un gran impuls a les possibilitats de comunicació transversal a
l'illa. També es plantejava com una línia de connexió mitjançant transport públic l'aeroport amb els
principals nuclis de població, de manera directa, o mitjançant diferents serveis bus - tren. Es
plantejaven diferents alternatives de cobertura de la zona de S’Arenal / Platja de Palma, així com de
pas per l’Aeroport. Posteriorment, el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears recull aquest
estudi anterior, incloent-lo en el futur esquema de transport públic ferroviari a l’Illa.
L’arribada a Campos es donaria en la segona fase del corredor segons el Pla. El corredor d’Artà actuarà
com a eix vertebrador territorial de la comarca de Llevant. A més, la construcció d'aquesta nova línia
haurà de preveure un tram costaner, paral·lel a la costa, per connectar, de la forma més viable
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tècnicament, la zona turística de Sa Coma - Cala Millor, així com l'allargament fins a Capdepera - Cala
Ratjada. Aquests nous trams engloben als principals centres generadors de mobilitat turística del
Llevant, acostant el ferrocarril a la costa per reforçar l'eix Manacor – Artà. Al seu pas per Campos, en
la primera fase del projecte la infraestructura aniria per les rondes exterior de Campos, Camí Vell de
Ciutat, Jaume II i Ronda de l’Estació, finalitzant al creuament amb la Ma19.
A una tercera fase per completar la xarxa ferroviària que s'escapa de l'àmbit de vigència i aplicació del
Pla 2019 - 2026, el Pla proposa la finalització del tren de Migjorn amb els trams Camps - Santanyí i
Campos - Felanitx - Manacor, tancant el circuit ferroviari; així com l'ampliació del tramvia fins a Santa
Ponça, connectant tota la zona turística de la Badia de Palma amb la Ciutat i amb l'Aeroport. Dins del
terme municipal de Campos, aquesta futura infraestructura seguiria els recorreguts de les carreteres
Ma5120 i Ma6040.
El desenvolupament d’aquesta infraestructura no només donaria una millor connectivitat del municipi
amb Palma sinó, a més, amb els principals punts d’atracció i de generació de mobilitat amb origen o
destí a Campos.

Figura 24. Alternatives d’ampliació de la línia fèrria considerades a l’estudi informatiu del corredor de Migjorn. Font: Pla Director Sectorial de
Mobilitat de les Illes Balears
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Figura 25. Fase 3 del desenvolupament de la xarxa ferroviària a Mallorca. Font: Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears

Ampliació/desdoblament Ma19 millora carretera Campos-Santanyí i Campos-Felanitx
Per a evitar els xocs frontals, que són els que produeixen més víctimes mortals a les carreteres, el Pla
proposa que a totes aquelles vies primàries que no hagin estat desdoblades implantar mesures de
seguretat addicionals, com per exemple una mitjana central més un carril addicional per avançar allà
on sigui factible. A Mallorca, les vies fins a Andratx, Sóller, Alcúdia, Artà, Felanitx o Santanyí podrien
ésser objecte d’actuació.
Pel que respecta al tram de la Ma19 on el Pla proposava el seu desdoblament, les obres estan
pràcticament acabades a data de redacció d’aquest Pla de Mobilitat, transformant la via no només en
dos carrils per sentit si no en una via urbana amb un nivell d’accessibilitat i de qualitat urbana molt
adequada.
Figura 26. Imatges de la situació actual de la Ma19 – Carrer de la Rambla. Font: IDOM
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Respecte als trams Campos-Santanyí (11 km) i Campos-Felanitx (9 km), els respectius projectes es
troben en fase d’estudi/redacció actualment. La millora de la seguretat viaria en aquest trams de
carretera, com destaca el Pla, resulta important, en especial per a Campos, on aquest dos municipis
representen quasi el 23% del total dels desplaçaments segons l’enquesta de mobilitat realitzada.

Figura 27. Carreteres desdoblades i carreteres proposades per a implantació de mesures addicionals a Mallorca. Font: Pla Director
Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears

Millorar les connexions, amb intercanviadors o parades
El Pla estableix com una de les propostes millorar les connexions, amb intercanviadors o parades
d’enllaç que creen l’efecte xarxa. Aquestes parades funcionaran com a “hubs” de concentració de línies
de transport interurbà. Entre les diferents parades i estacions que proposa es troba Campos, com a
punt important de connexió de les connexions del Llevant mallorquí.
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Anàlisi Socioeconòmic
A. Demografia
Segons les dades publicades per l’INE, Campos comptava a 1 de gener de 2019 amb 10.862 habitants.
El creixement poblacional que el municipi ha experimentat en els últims 20 anys ha estat important,
amb un creixement global en el període 2000-2019 de prop de 36%. Per a un període de 10 anys, la
població ha mantingut un creixement igualment elevat amb una mitjana del 2% anual.
Figura 28. Evolució de la població 2000-2019. Font: INE

Segons les dades facilitades per l’Ajuntament de Campos, a data de juliol de 2020, la població de
Campos ha seguit augmentant, arribant als 11.687 habitants. La distribució de la població a nivell
municipal es dona de la següent manera:
•
•
•
•
•
•

Campos: 10.402
Ses Covetes: 75
Dalt Sa Ràpita: 118
Sa Ràpita: 1.009
Sa Sorda: 1
Sa Vinyola: 82

Respecte a la població d’homes i dones, el percentatge es troba equilibrat en la actualitat, amb un
50,48% d’homes y 49,52% de dones a data de juliol de 2020. Aquest equilibri actual s’ha donat de
manera generalitzada al llarg dels anys, amb unes variacions reduïdes de major presencia d’homes
excepte al període 2015-2019.
Observant l'evolució històrica així com la tendència poblacional dels pròxims anys estimada per a la
les Illes Balears i Espanya, la tendència esperable a mig-llarg termini evolucionarà cap a un augment
poblacional similar al actual, proper al 2%, amb una importància significativa de la població immigrant.
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Figura 29. Piràmide poblacional de Campos 2000vs2019 Font: IBESTAT

Analitzant la piràmide poblacional de Campos, es pot veure com l’arribada de població immigrant al
municipi constitueix una part important de la composició poblacional del municipi, en especial al tram
de edat comprès entre els 30 y els 50 anys. En comparació amb l’any 2000, la diferencia es notable.
Amb més detall segons les últimes dades de 2019 desagregades i detallats disponibles, s'observa una
clara configuració en piràmide invertida al inici dels anys 2000 que ha anant evolucionant fins a
presentar una piràmide poblacional més ampla a la base, amb una proporció de població jove
important. Encara això, el percentatge de població més important es troba al con central, amb el grup
de edat comprès entre els 40 y els 50 anys.
Aquest augment de la població jove es veu al creixement vegetatiu del municipi, amb un total de 123
naixements al 2018 y 91 defuncions. Al llarg dels anys, el creixement vegetatiu de la població ha sigut
majorment positiu, millorant els registres de començament de segle on el nombre de defuncions era
major que els naixements. El canvi de tendència es va donar a l’any 2008, amb creixements vegetatius
positius continuats fins a dia d’avui.
Figura 30. Naixements, defuncions i creixement vegetatiu per sexe. Evolució 2000-2018. Font: IBESTAT

Respecte a la immigració - emigració, aquesta ha sigut positiva al llarg dels anys, amb un saldo
migratori de 353 nous residents a l’any 2019. La major part dels immigrants a l’any 2019 van ser de les
Illes Balears, sent l’estranger el segon origen més important. Del total de població del municipi, vora el
20,42% ha nascut fora d’aquest amb origen a l’estranger.
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Figura 31. Evolució de les immigracions i de les emigracions. Des de 2000 a 2019. Font: IBESTAT

Pel que respecta a la localització i distribució territorial de la població, aquesta es troba concentrada al
nucli urbà de Campos, amb concentracions de població majors a les seccions censals situades al nord
de la Ma19 o actual Carrer de Santanyí/Carrer Nou. Això es degut al major creixement del municipi cap
al nord, trobant-se les noves promocions de vivendes amb major altura i densitat en aquesta part del
municipi.
Figura 32. Població per secció censal al municipi. Any 2019. Font: IDOM amb dades del INE

Població menor de 19 anys
La població jove és, d'una banda, la més vulnerable davant de l'accidentabilitat del trànsit rodat
(juntament amb la major de 65 anys) així com la més receptiva a el canvi cap a hàbits de mobilitat més
sostenibles. En Campos aproximadament el 20% de la població del municipi és menor de 19 anys
segons dades de 2019. El grup d'edat corresponent a 10-14 anys és el més representat en l'actualitat,
amb un percentatge de menors de 4 anys alt. En el primer cas aquesta franja d'edat (10-14 anys)
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presenta un total de 625 menors, mentre que els nounats fins a 4 anys representen 596 menors, un
5,3% y un 5% respectivament respecte al total de la població. Aquestes xifres son molt més altes que
a la resta de les Illes i que en Mallorca, on la mitjana de % de menors de 19 anys es del 18-19%
aproximadament.
Pel que respecta a la localització dels menors, la major concentració es dona a la part nord del nucli
urbà de Campos, així com al voltant del CEIP Joan Veny i Clar i la seva secció censal.
Figura 33. Població <19 anys per secció censal al municipi. Any 2019. Font: IDOM amb dades del INE

Població major de 65 anys
Amb una major lentitud en els moviments i uns reflexos perceptius menys alerta, la població major de
65 anys representa un grup edat molt important a tenir en consideració des d'un punt de la mobilitat i
l'accessibilitat total i universal de l'espai públic. En Campos gairebé el 18% de la població té més de
65 anys. Aquest valor es major als valors de Mallorca i de la resta de les Illes Balears, amb una
mitjana del 15,5%, si bé el percentatge s’ha anant disminuint al llarg del temps.
Figura 34. Població de 65 anys o més %. Font: IBESTAT
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Pel que respecta a la distribució de la població major de 65 anys al territori, la distribució es bastant
homogènia, si bé les densitats al nucli urbà de Campos son majors, en especial a l’entorn de de la
secció censal on es troba l’església y l’entorn sud del nucli urbà.
Figura 35. Població >65 anys per secció censal al municipi. Any 2019. Font: IDOM amb dades del INE

Demografia amb perspectiva de gènere
La mobilitat sostenible passa per millorar les oportunitats de transport de les dones i augmentar la
sensació de seguretat i confort a les àrees urbanes, de manera que puguin aconseguir-se espais
urbans més inclusius per a tots els usuaris i usuàries de la via. En Campos, el percentatge de dones i
homes es troba, a data de 2019, equilibrat. No obstant això, hi ha diferències rellevants en els grups
de més edat. En el grup d'edat major de 65 anys, el percentatge de dones varia entre un 15 a un 20%
major a el d'homes, amb valors majors a major edat. A la resta de franges d'edat el percentatge resulta
més igualat, amb un major percentatge d'homes en els rangs més joves (menors de 19 anys) i als
trams intermedis d’edat.
B. Motorització
Un dels índexs socioeconòmics amb una correlació més important amb la mobilitat d'un determinat
àmbit és l'índex de motorització, que es defineix com el nombre de vehicles per cada 1000 habitant.
Per poder conèixer l'índex cal, per tant, conèixer el parc de vehicles i la població, xifres obtingudes a
escala municipal a partir de les estadístiques de vehicles registrats facilitades per l'Institut Estadístic
de les Illes Balears. De l'evolució de la motorització a Espanya durant els últims 25 anys (1992-2017),
el parc automobilístic ha crescut més ràpidament que la població i el creixement s'ha mantingut de
manera continuada fins al 2007. A partir d'aquell any, l'índex de motorització s'ha mantingut de manera
gairebé inalterada.
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Campos presentava el 2019 un índex de motorització de 1.036 vehicles per cada 1000 habitants, així
com un índex de turismes de 715 vehicles per cada 1000 habitants. Aquestes xifres s'han realitzat
prenent la població de 2019 per ser les últimes dades de registre de vehicles disponibles a les bases
de dades públiques de l'Institut Estadístic de les Illes Balears a data de 2019 comparables.
Si comparem aquestes xifres, l'índex de motorització de turismes a Campos es troba molt per sobre
de la mitjana de la Mallorca (645 vehicles / 1.000hab a 2019), les Illes Balears (638 vehicles / 1.000hab
a 2019) i d'Espanya (522 vehicles / 1.000 hab a 2016).
Taula 3. Nº de vehicles i índex de motorització València província i CV. Font: IBESTAT

índex
motorització
(Vehicles / 1000
hab)
870

índex
motorització
(Turismes / 1000
hab)
626

Total vehicles

Turismes

Població 2019

Illa de Mallorca

803.577

578.231

923.608

Illes Balears

1.050.996

733.457

1.188.000

885

617

Campos

11.256

7.776

10.862

1.036

715

A nivell local, la dada de vehicles s'ha incrementat notablement en els últims anys. Amb les dades més
actualitzades, segons IBESTAT a data de 2019, el nombre de turismes per cada 1000 hab a Campos
ha passat de 617 al 2000 als 715 registrat al 2019. Per tant, el municipi ha experimentat un creixement
en la motorització proper al 16% al període 2000-2019. Això dona a entendre una major creixement en
l’adquisició de turismes per part dels residents respecte al creixement natural de la població al mateix
període.
Com s'observa en les dades, la proporció de motocicletes resulta elevada al total de vehicles del
municipi, així com de furgonetes i pesants, encara que son els turismes els vehicles amb major
presencia y proporció respecte al total.
Taula 4. Nombre de vehicles i índex de motorització Campos. Font: IBESTAT

Pob.
2019

índex motorització
(Vehicles /
1000 hab) 2019

Total

Diesel

Gasolina

Altres

Total

11.256

5.434

5.642

180

1.036

Turismes

7.776

3.699

4.064

13

715

Motocicletes

1.349

1

1.340

8

124

Furgonetes y camions

1.763

1.546

210

7

Autobusos

4

4

0

0

>1

Tractors Industrials

29

29

0

0

2

Altres

335

155

28

152

30

10.862

162

Pel que fa a com funcionen aquests vehicles, el dièsel és el combustible més utilitzat, amb un 63% el
total del parc de vehicles amb aquest tipus de motorització, seguits pels de tipus gasolina 28%. La
presència de furgonetes i camions, amb motorització majorment dièsel, influeix en el% total d'utilització
d'aquest combustible. La presència de el vehicle elèctric resulta testimonial actualment a Campos,
inclòs dins de la categoria Altres. En el cas dels turismes, la presència de la motorització de gasolina
resulta més elevada, amb un percentatge de l'52% dels turismes enfront de l'48% a dièsel.
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Cal destacar que, en el cas de les Illes Balears, el seu parc circulant arriba a una mitjana d'edat de
11,25 anys, inferior a la mitjana nacional. Aquesta situació juntament amb el tipus de motorització
majoritari a Campos, porta a un major grau de pol·lució ambiental a nivell municipal que es veu agreujat
pel trànsit passant de la Ma19 cap altres municipis . Pel que fa a el tipus de vehicle motoritzat, Campos
presenta una distribució de vehicles on els turismes són majoria, amb un 69% de parc mòbil, seguits
pels camions i furgonetes (15,6%) i motocicletes (12%).

Taula 5. Percentatge de vehicles per tipus de combustible 2019. Font: IBESTAT

Vehicles

%

Total

3.281

100%

Diesel-Gasoil

2.088

63%

Gasolina

941

28%

Altres

231

9%

Taula 6. Percentatge de tipus de vehicle 2019. Font: IBESTAT

Vehicles

%

Total

11.256

100%

Turismes

7.776

69%

Motocicletes

1.349

12%

Furgonetes y camions

1.763

16%

Autobusos

4

>1%

Tractors industrials

29

>1%

Altres

335

2%

C. Mercat laboral i activitats econòmiques
El mercat laboral de Campos es caracteritza per una alta ocupació en el sector serveis amb una baixa
ocupació en el sector agrícola. Fent una anàlisi de les xifres de contractació, tal com s'observa en la
següent taula, segons les últimes dades publicades pel Ministeri de Treball i el SERVEF el maig de
2020 comparables, el major percentatge de contractació a Campos en aquest període es va donar en
el sector serveis (51%), reafirmant el pes que ha adquirit el sector terciari a la generació d'ocupació
dins el municipi.
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En un següent nivell hi hauria el sector de la construcció (39%) i el sector de la industria (8%), amb
contractació per part de el sector agrícola del 2%. Aquestes dades, en comparació amb les dades
autonòmiques, presenten una diferència rellevant en tots els sectors. D'una banda s'observa el gran
pes de la construcció dins del municipi a les últimes xifres de contractació, amb un major nivell de
contractació que a la resta de les illes. De l'altra, la baixa importància de l'agricultura i la industria. En
el cas de el sector serveis presenta uns valors inferiors a la resta de les illes amb les últimes dades
disponibles. Cal destacar la influencia de la pandèmia de la Covid19 al mercat laboral de les Illes, així
com a la resta de Espanya, amb una especial afecció al sector terciari i l’hostaleria, com es pot observar
a les xifres, amb un inusual major importància de la construcció.
Taula 7. Contractació registrada per sectors a Campos en comparació amb resta de Mallorca i Illes. Font: IBESTAT i SEPE

31/05/2020

Campos

Illes Balears

Contractació registrada en Agricultura

2 (2%)

364 (3%)

Contractació registrada a Indústria

6 (8%)

692 (6%)

Contractació registrada en Construcció

30 (39%)

3.384 (30%)

Contractació registrada a Serveis

38 (51%)

6.843 (61%)

Analitzar la taxa d'atur és important per entendre les ràtios de mobilitat, ja que com menor és la taxa
d'atur, més gran és l'índex de mobilitat (nombre de desplaçaments diaris per habitant). L'atur registrat
a Campos, segons les últimes dades disponibles de maig de 2020 comparables, llançava una taxa de
desocupació de l'11,12%, amb un total de 535 aturats registrats. Aquesta xifra s'ha reduït notablement
des de la seva pic assolit en desembre de 2012, on l'atur va arribar taxes de el 19,54 %. La recuperació
de l'economia i la creació d'ocupació continuat durant els últims anys han aconseguit rebaixar la xifra
d'atur a gairebé la meitat. En qualsevol cas, cal destacar l’estacionalitat de l’atur al municipi, amb
baixades accentuades a les temporades turístiques y augments considerables al període hivernal. No
obstant això, la pandèmia de l'COVID19 ha tingut i està tenint un efecte en les dades d'atur al municipi.
Figura 36. Nombre d'aturats registrats per sexe i tassa d’atur general. Dades des de 2005 a juny de 2020. Font: IBESTAT i SEPE
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Taula 8. Atur registrat i situació ocupació en el municipi. Font: IBESTAT i SEPE

31/05/2020

Campos

Illes Balears

Atur registrat (persones)

531

74.688

Atur registrat en menors de 25 anys

69

9.897

Atur registrat a Dones

297

40.239

Taxa atur

11,12%

18,2%

Contractació registrada (Contractes)

76

11.283

Pel que respecta als sectors que agrupen major nombre d’aturats, es el sector serveis el que més
nombre registra en la actualitat, representant quasi el 78,7% del total d’aturats al municipi. Respecte a
l’edat, es la franja entre els 35 i 44 anys el que més percentatge d’aturats té, seguit del grup 25 a 34
anys.
Taula 9. Atur registrat per sectors i edat. Font: IBESTAT i SEPE
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31/05/2020

Campos

Illes Balears

Sense ocupació anterior

22 (4,1%)

3.301 (4%)

Atur registrat Indústria

19 (3,6%)

3.047 (4%)

Atur registrat Construcció

67 (12,6%)

8.167 (11%)

Atur registrat Comerç

83 (15,6%)

10.200 (14%)

Atur registrat Hosteleria

119 (22,4%)

21.000 (28%)

Atur registrat Resta de serveis

216 (40,7%)

28.109 (37%)

Atur registrat Agricultura i pesca

5 (0,9%)

864 (2%)
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Figura 37. Atur registrat per sectors i edat. Font: IBESTAT i SEPE

Pel que fa a la renda del municipi, segons les dades publicades per IBESTAT, la renda disponible al
municipi per llar es troba segons les últimes dades de 2017, als 16.948 € per càpita, un 8% per damunt
de la mitjana de les Illes Balears, que es troba als 15.658 €. Encara que major renda que la mitjana a
la comunitat, es pot observar com la renda disponible ha experimentat una evolució decreixent, amb
un màxim obtingut a l’any 2015 de 17.420 €.
La Renda disponible de les llars mesura els ingressos dels quals disposen els residents d'un territori
per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda depèn dels ingressos de les famílies directament
vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i
excedent brut d'explotació), així com la redistribució de renda i riquesa realitzada per l'Administració
pública mitjançant imposts, prestacions socials i altres transferències socials.

Figura 38. Renda disponible a les llars 2017. Font: IBESTAT, INE

Si tomem com a font d’informació l’INE, la renda disponible als llars es més elevada, amb una mitjana
de 30.371€. Aquesta xifra resulta més elevada que la renda per a les Illes Balears, situada per l’any
2017 en 26.764 €. La diferencia als valors es degut a la diferent metodologia utilitzada per l’IBESTAT i
l’INE per a comptabilitzar el concepte de renda. En qualsevol cas, es pot observar com el municipi
presenta una major renda dels seus habitants que la mitjana de les Illes, amb una major capacitat
econòmica de les àrees suburbanes que el cas urbà del municipi.
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Figura 39. Renda disponible a les llars 2017 per secció censal. Font: IDOM amb dades d l’NE

Pel que respecta al turisme específicament, principal activitat econòmica del municipi i principal
generador dels increments poblacionals que s’experimenten als períodes estivals, Campos té una
concentració de places turístiques en hotels, hotels rurals i hostals que arriba fins a les quasi 800
places. Aquestes xifres, si be importants, es troben per baix d’altres municipis de Mallorca, amb una
major densitat de allotjaments turístics, com es el cas del propers Llucmajor o Santanyí, amb xifres al
voltant de les 15.000 places.

Figura 40. Evolució del nombre de places turístiques ofertes per tipologia. Sèries de 2004 a 2018. Font: IBESTAT
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Figura 41. Allotjaments turístics per municipi. Font: IBESTAT

Això contrasta amb les dades d’habitatges turístics registrats, els quals arriben fins als 3.547 places
disponibles segons les dades publicades per la Direcció General de Turisme de les Illes Balears per
l’any 2019-2020. Per tant, sense tindre en compte l’oferta informal de places turístiques, estem parlant
de un potencial increment poblacional de al voltant de 5.000 persones per la capacitat turística del
municipi, al qual s’han d’afegir les residencies vacacionals al municipi i les places informals. Aquest
nombre de places turístiques es concentren majorment al sud del municipi de Campos, al llarg de les
carreteres Ma6031, Ma6040 i Ma6030.
D’acord a les dades del Cens de Vivenda del 2011 realitzat per l’INE, del total de 6.770 vivendes que
configuraven Campos, el 40% eren vivendes no principals, per tant, majorment segones residencies,
es a dir 2.687 vivendes. Amb una ocupació de 2,5 - 4 persones per vivenda, es pot estimar que la
capacitat de segones residencies al municipi es troba al voltant dels 6.700 als 10.750.
Per tant, el municipi de Campos pot arribar en estiu a duplicar, com a mínim, la seva població, amb
una capacitat diària d’ocupació residencial i hotelera propera a les 10.000-15.000 persones més
l’ocupació irregular. Per tant, si bé la influencia turística no es tan important com a altres municipis de
les Illes Balears (i presentarà una reducció important en el curt temps degut a la COVID19), l’arribada
de turistes, especialment als mesos estivals, té una important influencia al nombre de residents efectius
al municipi i, per tant, a la mobilitat interna i externa al mateix.
Figura 42. Habitatges turístics registrats. Font: Direcció General de Turisme de les Illes Balears
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1.3. TREBALLS DE CAMP
Els treballs de camp a Campos es van dividir en dos tipus. D’una banda es van estudiar les dades
disponibles del Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears i el municipi de Campos. Per altra
banda, es va realitzar treballs de camps específics al municipi de Campos.
Dels primers s'ha analitzat:
•

Dades disponibles de mobilitat

Els treballs de camp específics per al Pla de mobilitat de Campos han estat:
•
•

Enquesta de mobilitat als residents
Aforaments d'hora punta

Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears: el municipi de Campos
El Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears presentava un escenari de mobilitat de l’Illa de
Mallorca així com a la resta de les Illes Balears al 2017 amb un repartiment modal on el vehicle privat
motoritzat es majoria, representat valors per damunt del 60% del total de desplaçaments. Encara que
els valors actuals no mostren un escenari òptim, el Pla estableix com a objectius aconseguir reduir l’ús
del vehicle privat per baix del 35% del total des desplaçaments a Mallorca, aconseguint augmentar el
percentatge de desplaçaments en transport públic i, especialment, en bicicleta.
Figura 43. Distribució modal dels residents (Illes Balears). Font: Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears

Figura 44. Distribució modal dels residents de Mallorca. Font: Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears
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Aquesta mobilitat poc sostenible dels residents es repeteix amb els turistes, els quals fan ús dels cotxes
de lloguer com a principal mode de transport. En aquest cas, el transport públic presenta valors més
elevats, si be els modes no motoritzats presenten una menor importància. El Pla estableix en aquets
cas potenciar el transport públic entre els turistes com a principal objectiu per a fer la mobilitat turística
més sostenible.
Figura 45. Distribució modal dels turistes (Illes Balears). Font: Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears

Respecte als valors de mobilitat per al municipi de Campos, les dades publicades al Pla es focalitzen
únicament al corredor Palma-Llucmajor-Campos. Les dades varien respecte a l’enquesta de mobilitat
feta amb motiu d’aquest PMUS per la variància en la mostra i el factor d’expansió, així com per la
consideració d’únicament els residents a Campos com a premissa de la enquesta de mobilitat del Pla
de Mobilitat de Campos.
De la enquesta del Pla Sectorial de Mobilitat cal destacar la importància, igualment, de Palma com
principal atractor i generador de la mobilitat, amb Llucmajor com a segon municipi en nombre de
desplaçaments. Camp destacar que es aquest segon, però, el que major importància de
desplaçaments de turistes cap a Campos presenta, major proporció que d’aquells que arriben de
Palma.
Taula 10. Viatges diaris corredor Migjorn. Principals pols de mobilitat. Font: Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears
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Enquesta de mobilitat als residents
A. Fitxa tècnica
Per a realitzar l’enquesta s’ha zonificat el municipi en dos zones de transport a partir de l’agrupació de
seccions censals. Campos té una població de 10.862 habitants (INE 2019) repartida en 5 seccions
censals. L’enquesta s’ha realitzat a la població major de 12 anys, que suma un total de 9.407 habitants
(INE2019), el 86,6% de la població.
Figura 46. Seccions censals que conformen Campos y zonificació realitzada per a l’enquesta. Font: IDOM amb dades INE

Per a l’univers de 9.407 habitants majors de 12 anys s’ha obtingut una mostra de 302 enquestes vàlides
que suposen, per a un nivell de confiança del 95%, un error mostral del 5,5%. Al repartir la mostra de
l’enquesta de forma homogènia entre seccions censals, gènere i grups d’edat, s’ha mantingut la
representativitat.
•

Per a la zona de transport 1 (centre), amb un univers de 7.767 s’ha obtingut una mostra de 253
persones, el que suposa un error del 6% (amb un nivell de confiança del 95%).

•

Per a la zona de transport 2 (Sa Ràpita), que té un univers de persones residents molt inferior
(1.6401 persones) s’ha obtingut una mostra de 49 persones, el que a suposat un error del 11%.

A partir de la mostra obtinguda s’ha calculat els factors d’expansió.
Univers enquestat:
Homes
ZT1
ZT2

12-17
310
49

18-29
528
74

30-49
1.580
288

50-69
962
309

70-100
468
129

Dones
ZT1
ZT2

12-17
266
47

18-29
539
74

30-49
1.517
261

50-69
913
286

70-100
683
123
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Mostra obtinguda:
Homes
ZT1
ZT2

12-17
7
1

18-29
18
4

30-49
51
11

50-69
33
7

70-100
17
3

Dones
ZT1
ZT2

12-17
6

18-29
18
4

30-49
50
9

50-69
31
6

70-100
22
4

Factors d’expansió:
Homes
ZT1
ZT2

12-17
44,31
49,20

18-29
29,32
18,60

30-49
30,98
26,18

50-69
29,15
44,14

70-100
27,53
43,00

Dones
ZT1
ZT2

12-17
44,40
40,50

18-29
29,96
18,50

30-49
30,34
29,00

50-69
29,45
47,67

70-100
31,05
30,75

B. Formulari
El meu nom és xxx / xxx i estem realitzant una enquesta per al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de
Campos. Seria tan amable de respondre unes breus preguntes? Aquest estudi és de caràcter oficial i
si té qualsevol dubte pot consultar-ho amb l’Ajuntament trucant al XXXXX.
1ª PART. COMPOSICIÓ DE LA LLAR I SELECCIÓ DE L’ENQUESTAT

Q1: Podria indicar-me el gènere i l’edat de les persones que viuen en aquest domicili?
Homes

Dones

La selecció de la persona que realitza l’enquesta serà sobre els residents a Campos majors de 12
anys. La persona es seleccionarà segons necessitat de cobrir la mostra necessària per sexe i edat en
les dos zones de transport del municipi (Nucli i Sa Ràpita). Es sol·licitarà que es posi la persona
seleccionada. S’explica que és un procés aleatori i en el supòsit de que la persona seleccionada no
estigui a casa, es concretarà una cita.

2ª PART. DESCRIPCIÓ DE LA MOBILITAT

Degut a la crisi del COVID-19, no es preguntarà pels desplaçaments del dia anterior, sinó per les pautes
de mobilitat d’un dia tipus previ a la crisi sanitària. S’ha de reforçar la descripció de la mobilitat no
obligada.
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Q2: Un dia normal, vostè surt de casa?
No → Por quin motiu?

1. Baixa - malaltia
2. Treballo en el propi domicili
4. Habitualment no surto de casa
5. Visc sol i em costa sortir al carrer
6. No vull contestar
7. Altres, especificar

Sí → Quants desplaçaments realitza normalment: └─┴─┘ (controlar respostes a Q3)
“Entenem per desplaçament el trajecte complet que es fa des d’un lloc (origen) a un altre (destinació),
per qualsevol motiu (treball, estudi, compres, oci, visites, gestions...), amb qualsevol mode de transport
(a peu, en bici, amb cotxe...) i d’una duració superior als 2 minuts.
Q3: Ara parlarem dels diferents desplaçaments que vostè realitza un dia normal.
En aquest punt es descriuran les característiques de tots i cadascun dels desplaçaments que es
realitzen
Q3-1er desplaçament
Q3.1 El primer desplaçament que vostè realitza, surt de casa seva?
1. Sí
2. No
Si el desplaçament no és des de casa, des de quin municipi surt?
Q3.2 Quin és el motiu d’aquest primer desplaçament?
1. Tornar a casa
2. Visites (Familiars o amics)
3. Treball
4. Estudis
5. Compres quotidianes
6. Compres no quotidianes
7. Metge. Hospital o ambulatori
8. Acompanyar persones (nens al cole, extraescolars, gent gran,....)
9. Gestions de treball
10. Gestiones personals
11. Oci, diversió, espectacles, cines, restaurants, esport
12. Menjar, sopar, sopar, restaurants, bar (No oci)
13. Passejar
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14. Segona residència
15. Altres motius. Especificar_____________________
16. NS/NC
Q3.3 A quin lloc es va dirigir?
Si es dins del terme municipal de Campos especificar Nucli, Sa Ràpita o altres nuclis poblacionals (Dalt
de sa Ràpita, sa Vinyola, ses Covetes, sa Sorda i es Palmer). Si és dins del nucli, codificar per centres
atractors (Ajuntament, escoles, institut, ambulatori, camp d’esports...).
Si el desplaçament és extern, indicar municipi de destinació.
Q3.4 A quina hora va sortir de casa per fer aquest primer desplaçament?
Hora:___________(fins 23) Minuto:__________(fins a 59’)
Q3.5 Quin mode de transport va utilitzar per fer aquest primer desplaçament?
(A peu, bicicleta, bicicleta elèctrica, patinet, patinet elèctric, altres VMP, cotxe com a conductor, cotxe
com a acompanyant, moto com a conductor, moto com a acompanyant, taxi, autobús interurbà, tracció
animal).
Es considera desplaçament tot aquell superior a 2 minuts. Escriure el mode o modes utilitzats.
1. Mode 1 _______
2. Mode 2 _______
3. Mode 3 _______
Q.3.5.1. Si va utilitzar el transport públic interurbà
- Quin títol de viatge va utilitzar?
- Quina línia va utilitzar?
Q.3.5.2. Si va utilitzar el vehicle privat (moto o cotxe)
- On va aparcar? (calçada gratuït, zona blava, estacionament privat, estacionament públic, solar, en
vorera (il·legal)
- Cost del desplaçament
Q.3.5.3. Si va utilitzar la bicicleta o patinet (elèctric o no).
- On va aparcar? (Aparcabicis al carrer, mobiliari urbà o faroles, estacionament privat, a dins de casa,
a la feina...)
Q3.6 Quant temps va tardar en realitzar aquest desplaçament? Minuts:___________
Q3.7 Amb quina freqüència realitza aquest desplaçament?
1.
2.
3.
4.
5.

Diàriament
Només els dies feiners
2-3 cops per setmana
1 cop per setmana
Esporàdicament

55

Q4 Descripció del 2er desplaçament i següents
Repetir tantes vegades com desplaçaments realitzi durant un dia tipus. Si només descriu
desplaçaments de treball o estudi, preguntar per desplaçaments quotidians com anar a comprar, al
bar, acompanyar fills a extraescolars, fer gestions....El darrer desplaçament hauria de ser el de tornada
a casa.
C. Dades i resultats de l’enquesta
Segons els resultats de l’enquesta de mobilitat realitzada per a aquest PMUS, a Campos es realitzen
diàriament un total de 29.807 desplaçaments de persones majors de 12 anys. Amb aquestes xifres, el
ratí de desplaçaments per persona es de 3,16 desplaçaments per persona/dia.
Dels 29.807 desplaçaments diaris que realitzen els residents a Campos, el 50,7% son interns al
municipi (15.121 desplaçaments), el 45% tenen relació amb algun municipi extern (13.426
desplaçaments) i el 4,2% son externs. Per tant, l’autocontenció de Campos es pot considerar baixa,
amb una alta importància dels desplaçaments cap altres municipis.
Taula 11. Relacions de mobilitat. Font: IDOM

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

La distribució dels desplaçaments interns es realitzen majorment dins de la Zona de Transport 1 (ZT1)
així com entre zones (ZT1 y ZT2). El nombre de desplaçaments dins de la ZT2 (sa Ràpita) presenta
valors molt reduïts.
Figura 47. Relacions de mobilitat internes a Campos. Font: IDOM
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Pel que fa als desplaçaments externs, cada dia se’n realitzen 13.426 (anada i tornada), el que suposa
que, cada dia, 6.700 residents de Campos viatgen a altres municipis per fer les seves activitats
quotidianes.
5 municipis agrupen el 89% dels desplaçaments externs, amb Palma com a principal destinació (37%
dels desplaçaments externs). Palma, Llucmajor, Santanyí, Felanitx i Manacor son els municipis amb
una major relació de mobilitat amb Campos. A més a més d’aquests 5 municipis, 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)
Taula 12. Relacions principals de mobilitat externa a Campos. Font: IDOM

Municipi
Palma
Llucmajor
Santanyí
Felanitx
Manacor

Desplaçaments
4.968
2.816
1.679
1.522
973

% sobre externs
37,0%
21,0%
12,5%
11,3%
7,3%

% sobre total
17%
9%
6%
5%
3%

Figura 48. Principals relacions de mobilitat externa a Campos. Font: IDOM

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. Caracteritzant el repartiment modal dels
desplaçaments diaris de les persones residents a Campos, s'observa que els modes no motoritzats
són utilitzats pel 28% del total. 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’ús de la bicicleta és de tant sols el 0,9%
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Taula 13. Repartiment modal Campos. Font: IDOM

Mode de transport
A peu
Bicicleta
Cotxe com a conductor
Cotxe com a acompanyant
Moto com a conductor
Autobús interurbà
Altres

Desplaçaments
8.339
265
18.207
2.033
304
446
213

%
28,0%
0,9%
61,1%
6,8%
1,0%
1,5%
0,7%

Figura 49. Repartiment modal Campos. Font: IDOM

Aquest elevat ús del vehicle privat possiblement sigui un reflex de la baixa autocontenció municipal,
dons el vehicle privat és el mode de transport habitual per als desplaçaments interurbans. Ara bé, si
analitzem el repartiment modal segons el desplaçament sigui intern o extern, tenim:
Desplaçaments interns
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%). Per als
desplaçaments interns, el 44,7% 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 la ocupació dels
vehicles és molt baixa, de tant sols 1,11 persona per vehicle.
Figura 50. Repartiment modal intern Campos. Font: IDOM
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Taula 14. Repartiment moda interns Campos. Font: IDOM

Mode de transport
A peu
.Bicicleta
Cotxe com a conductor
Cotxe com a acompanyant
Moto com a conductor

Desplaçaments
8.247
88
5.838
667
241

%
54,7%
0,6%
38,7%
4,4%
1,6%

Desplaçaments externs
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).

Figura 51. Repartiment modal externs Campos. Font: IDOM

Distribució horària i temps dels desplaçaments
A Campos es registren tres puntes horàries. La principal és de 8 a 9 del matí (10,1% del total), un altre
de 10 a 11 del matí (5,7%), 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 6-10 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.
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Figura 52. Distribució horària de la demanda. Font: IDOM

Figura 53. Duració dels desplaçaments. Font: IDOM

Per grups d’edat, es la franja entre els 30-49 anys la que més desplaçaments registra, amb quasi el
39% del total seguits per els habitants de 50-69 anys.

Figura 54. Desplaçaments per grup d’edat. Font: IDOM
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Respecte al motiu de desplaçament, es el motiu treball el que més es repeteix, amb un 36% del total,
seguit pel motiu compres amb un 16%. La resta dels motius representen menys del 7% de manera
separada.
Figura 55. Motiu de desplaçament. Font: IDOM

Taula 15. Motiu de desplaçament detall. Font: IDOM

Motiu
Visites
Treball
Estudis
Compres
Metge. Hospital o ambulatori
Acompanyar persones
Gestions de treball
Gestiones personals
Oci, diversió, espectacles, cines, restaurants, esport
Menjar, sopar, sopar, restaurants, bar (No oci)
Passejar

Desplaçaments
919,12
5797,27
880,16
2755
323,21
1248,98
230,52
1215,56
1133,88
346,55
1137,77

%
5,7%
36,3%
5,5%
17,2%
2,0%
7,8%
1,4%
7,6%
7,1%
2,2%
7,1%

Estacionament
Pel que fa a l’estacionament, qui no estaciona en un estacionament privat ho fa en superfície de
forma gratuïta. El 49,22% dels habitants de Campos estacionen de forma gratuïta mentre que el
45,87% o fan als seus estacionaments particulars privats. L’estacionament a zona blava es
testimonial.
Taula 16. Característiques estacionament per part d’habitants de Campos. Font: IDOM

On estacionen els ciutadans de Campos
Calçada gratuït
Zona blava
Estacionament privat
Estacionament públic
NS/NC

Nombre
8.960
30
8.351
61
802

%
49,22%
0,17%
45,87%
0,34%
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Aforaments direccionals
Es va realitzar una campanya d'aforaments direccionals la primera setmana del mes de juliol de 2020
(7entre el 7 i el 9 de juliol). Els aforaments es van realitzar en sis interseccions durant 24 hores, i es
van realitzar automàticament mitjançant sistemes càmeres amb diferenciació del tipus de vehicle.

Els punts aforats van ser:
•
•
•
•
•
•

Rotonda entrada Ma19 creuament amb Camí Vell de Ciutat
Rotonda Carrer de Sa Ràpita i Carrer de Jaume II
Rotonda Ronda de l’Estació, Ronda sa Pista i Carrer des Palmer
Intersecció Ma19 amb Ma6040 (Colònia Sant Jordi)
Rotonda carrer de la Rambla amb Ma5120 (Felanitx)
Rotonda carrer de la Rambla amb carrer Antelmo Obrador (Ma5040 a Porreres)
Figura 56. Punts d’aforament al municipi. Font: IDOM
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A. Rotonda entrada Ma19 creuament amb Camí Vell de Ciutat
Aquest és un punt estratègic per a Campos. Tots els vehicles que venen de Palma i Llucmajor arriben
a aquesta rotonda, on han de decidir cap a on van en funció de la seva destinació final.
Les IMD (Intensitats Mitjanes Diàries) registrades s’apropen molt als 20.000 vehicles dia entrant i sortint
de Campos cap a Llucmajor.
Figura 57. IMD Ma19 – camí vell de Ciutat. Font: IDOM

Pel que fa a la distribució de fluxos, aquests es reparteixen de forma bastant homogènia entre la Ma19
(ronda nord de Campos) i el camí Vell de Ciutat. La IMD registrada al camí Vell de Ciutat es de 12.014
vehicles, mentre que a la ronda nord (Ma19)
se’n registren 12.155.
Així, el 50,09% dels vehicles que estan
entrant a Campos continuen per la Ma19 per
quedar-se a Campos o dirigir-se cap a
Felanitx, mentre que el 48,6% restant es
dirigeix cap al Camí vell de Ciutat per quedarse a Campos o anar cap a Sa Ràpita,
Santanyí o Colònia Sant Jordi.

Figura 58. Distribució trànsit Ma19. Font: IDOM
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B. Rotonda carrer Jaume II – carrer de Sa Ràpita
El carrer Jaume II, que exerceix les funcions de ronda sud del municipi, registra en aquesta intersecció
intensitat de transir que oscil·len entre els 16.677 i el 14.182 vehicles al dia, amb trànsits prou simètrics,
encara que lleugerament superiors en sentit Llucmajor. Al carrer de Sa Ràpita es van registrar 5.585
vehicles.
Figura 59. IMD a la rotonda Jaume II amb Sa Ràpita. Font: IDOM

En aquest punt és interessant també analitzar les distribucions del trànsit. El 69% dels vehicles que
provenen de la Ma19 (de Llucmajor i Palma) i transiten pel carrer Jaume II, segueixen per la ronda de
l’Estació, mentre que el 31% restant gira a la dreta per anar cap a Sa Ràpita.
Per un altre costat, els 3.045 vehicles que entren a Campos pel carrer de Sa Ràpita, un 40% gira a
l’esquerra cap a la Ma19, un 37% entra a Campos pel carrer de Sa Ràpita i el 22% restant gira a la
dreta cap a la Ronda de l’Estació.
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Figura 60. Distribució trànsit carrer Jaume II – carrer Sa Ràpita. Font: IDOM

C. Rotonda Ronda de l’Estació, Ronda sa Pista i Carrer des Palmer
Les IMD registrades a la rotonda de la ronda Estació amb la ronda de Sa Pista oscil·len entre els 12.430
i els 12.499 vehicles, aproximadament 2.000 vehicles menys que els registrats en la secció del carrer
Jaume II.
Figura 61. IMD a la rotonda Ronda Estació – Ronda Sa Pista. Font: IDOM
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D. Intersecció Ma19 amb Ma6040 (Colònia Sant Jordi)
Per aquest punt entren i surten de Campos, cada dia, 18.952 vehicles, repartits de forma simètrica
(9.443 entrant i 9.509 sortint). Son tant sols 500 menys que els registrats a la Ma19 (alçada del
Mercadona). La Ma 6040 (Colònia Sant Jordi) registra 8.143 vehicles, mentre que la Ma19 cap a
Santanyí registra 11.084 vehicles.
Figura 62. IMD a la intersecció Ma19 – Ma6040. Font: IDOM

Així doncs, la distribució del trànsit entre els vehicles que van cap a la Colònia Sant Jordi i els que van
cap a Santanyí és de 42% - 58% respectivament.
Figura 63. Distribució trànsit entre Santanyí i Colònia Sant Jordi. Font: IDOM
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E. Rotonda carrer de la Rambla amb Ma5120 (Felanitx)
En aquesta rotonda, les IMD registrades son de 8.551 vehicles a la Ma5120 (entrant i sortint de Campos
cap a Felanitx) i de 7.570 al carrer de la Rambla (ronda nord de Campos). Els vehicles que entren i
surten diàriament de Campos pel carrer Gonzalo Torrente Ballester son 2.807.
Figura 64. IMD a la rotonda del carrer de la Rambla amb la Ma5120. Font: IDOM
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F. Rotonda carrer de la Rambla amb carrer Antelmo Obrador (Ma5040 a Porreres)
En aquesta rotonda les IMD registrades al llarg del carrer de la Rambla oscil·len entre 14.485 i els
15.902. Es de destacar que en el tram entre aquesta rotonda i la del carrer Nou, la IMD es bastant
asimètrica, registrant-se 8.305 vehicles en sentit Llucmajor i 6.180 sentit Felanitx.
La IMD registrada cap a Porreres (entrant i sortint de Campos) és de 6.710 vehicles. Per últim, la IMD
registrada al carrer Antelmo Obrador (de sortida del casc urbà de Campos) és de 2.109 vehicles.
Figura 65. IMD a la rotonda carrer de la Rambla amb carrer Antelmo Obrador. Font: IDOM

A mode de resum es presenta el següent mapa amb les intensitats de trànsit registrades durant la
campanya d’aforaments del mes de juliol de 2020
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Figura 66. Mapa IMD – Juliol 2020. Font: IDOM

G. Comparativa i índex de saturació en hora punta
Com el mes de juliol del 2020 s’ha vist afectat per la crisi sanitària del COVID-19, es fa necessari
comparar les dades obtingudes amb les IMD de referència de l’any passat (IMD 2019).
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. A la Ma19 tant
direcció Palma com Santanyí les diferències son inferiors al 5%. La carretera Ma-603 a Sa Ràpita
també a registrat una diferència baixa respecte a la IMD 2019 (8,3%). On s’han registrat grans
diferències respecte a la mitjana del 2019 es la Ma504 (Porreres) amb un augment del 22,8% respecte
a la mitjana del 2019 i a les Ma512 (Felanitx) i Ma-604 (Colònia Sant Jordi), amb decreixements del
38,4% i 19% respectivament.
Taula 17. Comparativa IMD. Juliol 2020 – Mitjana 2019

Carretera

IMD Juliol 2020

Ma19. Palma

IMD 2019

Dif. %

19.543

20.509

-4,7%

Ma-504. Porreres

6.710

5.463

22,8%

Ma-512. Felanitx

8.551

13.889

-38,4%

Ma19. Santanyi

11.084

10.862

2,0%

8.143

10.054

-19,0%

5.885
59.916

6.419
67.196

-8,3%
-10,8%

Ma-604. Colònia Sant Jordi
PM-603. Sa Ràpita
Total
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Aquestes dades cal posar-les en el context COVID. Estem comparant uns registres de juliol amb uns
registres mitjans de tot l’any. De per si, el mes de juliol registra unes IMD per damunt de la mitjana
anual, però en aquest cas, les IMD registrades al juliol 2020, han estat per sota de la mitjana anual, el
que ens indica com de gran ha estat la davallada del trànsit aquest estiu 2020.

Figura 67. Comparativa IMD Juliol 2020 i mitjana 2019. Font: IDOM i Departament de mobilitat i infraestructures del Consell de Mallorca
Font: IDOM

A partir de les dades mitjanes del 2019, es calcula l’índex de saturació d’hora punta dels principals
vials d’accés a Campos, tant d’entrada com de sortida. L’índex de saturació en hora punta posa en
relació la intensitat registrada en hora punta amb la capacitat de la via, que per als vials interurbans
d’accés a Campos s’ha estimat en 1.500 vehicles hora i carril. Aquests 1.500 vehicles hora carril, serien
suposant un flux lliure, però com existeixen rotondes, semàfors que regulen les prioritats de trànsit,
s’ha aplicat un factor de correcció per indicar quin percentatge de prioritat existeix, sent major quan es
surt del municipi que quan s’entra.
Els resultats demostren que els vials, en hora punta, es troben per a la mitjana de l’any i l’hora punta
registrada, amb capacitat suficient per absorbir el trànsit existent.
La Ma19 oest (Palma i Llucmajor) és el vial que registra una ISHP major (entre el 75 i el 66%) degut a
que és, amb diferència, el vial que registra unes majors intensitats de trànsit. La resta de vials es troben
per sota del 50% o lleugerament per sobre (accés de Felanitx 54% o accés de Sà Ràpita 57%).
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Taula 18. Índex de saturació en hora punta. Font: IDOM

Actual
Via

Sentit

IMD

% HP

IMHora punta

Carrils

Prioritat

Campos

10.255

7,7%

790

1

Lluchmajor

10.255

7,7%

790

PM-504
(Porreres)

Campos

2.732

8,5%

Porreres

2.732

PM-512
Felanitx

Campos

Ma-19

Santanyi

Colonia Sant
Jordi

Sà Ràpita

Capacitat

ISHP

70%

1.050

75%

1

80%

1.200

66%

232

1

60%

900

26%

8,5%

232

1

80%

1.200

19%

6.945

8,2%

569

1

70%

1.050

54%

Felanitx

6.945

8,2%

569

1

80%

1.200

47%

Campos

5.431

8,0%

434

1

70%

1.050

41%

Santanyi

5.431

8,0%

434

1

80%

1.200

36%

Campos

5.027

8,0%

402

1

60%

900

45%

Felanitx

5.027

8,0%

402

1

80%

1.200

34%

Campos

3.210

8,0%

257

1

30%

450

57%

Felanitx

3.210

8,0%

257

1

80%

1.200

21%
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1.4. ANÀLISI DE LA MOBILITAT ACTUAL
Espai Públic - L'espai del vianant
L'espai urbà i la qualitat d'aquest és condició imprescindible per garantir una mobilitat còmoda, segura
i atractiva per als ciutadans i ciutadanes de Campos. El disseny urbà i la qualitat de l'espai públic tenen
un impacte important en els patrons de mobilitat del municipi. La mobilitat de vianants necessita,
principalment, de voreres i d'un espai públic de qualitat (places, parcs, llocs de trobada ...). Aquest
element infraestructural és l'oferta principal perquè els desplaçaments a peu es realitzen de forma
còmoda.
No obstant això, les dimensions de les voreres més habituals varien entre 0,70 i 1,50 m d'amplada
(excepte casos puntuals), sent les més comunes en els vials a l’àrea del nucli urbà de Campos amb
una major amplada als creixements més recents al est del municipi, al voltant de 0,90 m a la més antiga
i al voltant de 1,20 m a la més moderna. En l’àrea de Sa Ràpita trobem una situació similar, amb les
parts més històriques del nucli urbà amb unes seccions de voreres molt estretes en comparació amb
els desenvolupaments urbans més recents, els quals ja compleixen uns estàndards d’accessibilitat
adequats. Pel que respecta a Ses Covetes, l’accessibilitat i presencia de voreres es testimonial, amb
una infraestructura peatonal que necessita d’una potenciació profunda en un entorn d’importància
turística com es Ses Covetes i es Trenc.
Campos ha realitzat en els últims anys millores en la infraestructura de vianants del municipi,
especialment al llarg dels carrers Santanyí i Av. de la verge, amb l'eixamplament de les voreres així
com una millora integral de l’espai urbà, amb passos de vianants accessibles, amb amplades de 2,30
a 5,30 m, recollint una o dues bandes d'aparcament. És un exemple d'un bon disseny urbà d'una de
les artèries principals del municipi. Igualment, les obres de millora de carrers e implantació de
plataformes continues compartides, en especial al voltant de l’església de Sant Julià, a donat a aquest
entorn amb importància històrica d’una qualitat urbana notable. De la mateixa manera, les obres que
es troben en procés de finalització a la Ma19 es un altre exemple de un disseny urbà de qualitat, amb
la transformació d’una via suburbana en una travessia urbana, amb una ampliació de la secció de
calçada de 1+1 a 2+2, obra promoguda pel Consell.

Figura 68. Exemple de bon disseny urbà practicable i accessible al carrer de Santanyí i entorn església. Font: IDOM
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Figura 69. Exemples de trams viaris de Campos amb seccions de vorera amb estretors excessives que limiten l'accessibilitat i
utilitat de la infraestructura de vianants. Font: IDOM

Si bé l’esforç per millorar el medi urbà per part de les institucions ha tingut una evolució creixent en
quant a inversió encara queden moltes àrees del municipi amb una infraestructura de voreres i
creuaments a millorar.
Per tant, la infraestructura de vianants presenta un seguit d'aspectes a millorar que s’han identificat:
•

Les voreres en la major part del nucli urbà de Campos presenten una secció molt reduïda de
menys de 90 cm d'ample, el disseny les fa majorment poc còmodes per a el seu ús pels
vianants, especialment quan altres elements, com pilons o l'estacionament de vehicles,
redueixen l'amplada efectiu de la vorera fins a escassos 70 cm o menys.

•

L'estretor de les voreres contrasta amb l'amplitud del viari i l'espai per al vehicle privat. Les
seccions viàries de gran part del municipi es troben dissenyades per als cotxes, amb poc espai
per als vianants, els quals es veuen obligats a utilitzar la calçada rodada per la major comoditat
de pas que les voreres existents.

•

Pel que fa als encreuaments, aquests segueixen l'amplada de la vorera, generant girs i
encreuaments a 90 º amb una secció de vorera de menys de 90 cm en alguns casos, no sent
practicables.
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•

En els nucli urbà de Sa Ràpita, similar situació en quant a amplada de voreres es pot trobar en
tot l’àrea, en especial als carrers perpendiculars i paral·lels al llarg de la Av. Miramar.

•

En el cas de Ses Covetes, la inexistència de un medi urbà accessible es visible, amb diferencies
de paviment i desnivells que dificulten l’accés segur i accessible, el qual contrasta amb la
facilitat d’accés per al vehicle privat.

•

Respecte als passos de vianants, cal destacar la poca presencia 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.

Per tal de visualitzar la situació de l’amplada de voreres, se ha realitzat una estimació espacial
focalitzant-se a l’entorn del nucli urbà de Campos, entorn on major problemàtica de voreres existeix
per la major densitat i nombre de residents. Mitjançant una estimació del espai lliure entre façanes al
qual s’ha restat la secció de calçada i la línia d’estacionament (si existeix), es pot mostrar en un plànol
quines àrees de Campos presenten un millor o pitjor grau d’amplada de les voreres. Com es pot veure
a continuació, les àrees en l’entorn més històric i cèntric presenten valors d’amplada de voreres per
baix de 1m, augmentat en amplada al arribar a l’entorn de les rondes de circumval·lació i a l’entorn de
desenvolupament més recent a la part est del municipi.
Figura 70. Estimació grau d’accessibilitat voreres de Campos. Font: IDOM

Per a la realització de l'PMUS s'ha realitzat una comptabilització dels passos de vianants existents a
Campos. S'han comptabilitzat un total de 157 passos de vianants senyalitzats al municipi, així com 9
elements de calmat de tràfic i 1 cruïlla semaforitzada. De el total de passos de vianants, 15 es troben
dissenyats com a passos elevats.
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Del total de passos comptabilitzats, únicament el 23%
(30
passos
de
vianants)
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. Per establir la consideració d'accessible o
no accessible s'ha considerat com accessible aquells
passos que:
•

Disposen de rampa en ambdós costats de la
calçada

•

Les rampes presenten una inclinació i disseny que
permet el pas de PMR, amb diferència entre la
calçada i la vora de la vorera seguint les
característiques de disseny establertes per la
normativa d'accessibilitat en espai públic.

•

Hi secció suficient per gir a dreta o esquerra en
l'encreuament (secció mínima 120 cm després de
rampes accessibles).

Figura 71. Passos de vianants existents accessibles i no
accessibles al municipi. Font: IDOM

Per tant, cal fer una millora tant de l'accessibilitat com de la secció disponible a la infraestructura de
vianants del municipi, així com en el nombre de passos accessibles, en nom de potenciar un entorn
urbà més inclusiu i accessible per als residents de Campos, especialment aquells espais propers a
entorns d'important atracció de vianants de mobilitat. Aquest punts atractors a considerar son:
•

Equipaments sanitaris i administratius

•

Equipaments educatius. En aquest punt, es important garantir la seguretat viaria dels
estudiants, en especial dels més menuts, a la sortida entrada a l’escola.

•

Àrees de mercat i entorns amb alta activitat comercial

•

Entorns amb alta presencia peatonal constant o puntual en moments claus de l’any.

•

Entorns de les parades del transport públic.

Amb una població amb un grau d’envelliment continuat i que s’accelerarà als pròxims anys amb un
major percentatge de gent amb edats superiors als 65 anys. Invertir a un entorn urbà més accessible i
segur es invertir no per al present si no per a les actuals generacions que en un futur es desplaçaran
per Campos i els seus carrers. Per això, solucions com les dues a terme al carrer Santanyí al seu tram
intermedi i l’Av. de la Verge tornen a ser un exemple d'adequat disseny en quant a passos de vianants
accessibles, amb rampes adequades així com senyalització.
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Figura 72. Exemples de passos de vianants accessibles presents al municipi. Font: IDOM

Figura 73. Exemples de passos de vianants no accessibles presents al municipi. Font: IDOM
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Figura 74. Inventari de passos de vianants i elements de calmat de trànsit al municipi. Font: IDOM
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Figura 75. Condició d'accessibilitat d ells passos de vianants existents al municipi. Font: IDOM
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Pel que fa a l'espai urbà destinat a ser viscuts per part de la ciutadania com són les places o parcs, la
distribució d'aquestes es centren principalment al centre del nucli urbà de Campos així com a la
perifèria, amb parcs de dimensions reduïdes majorment. Això genera una mancança de espais oberts,
verds i de qualitat al nucli urbà de Campos. En comparació, Sa Ràpita presenta una major proporció
d’àrees verdes, si bé la qualitat d’aquestes en quant a equipaments i cuidat dels espais es reduïda.
Per tant, en el cas del nucli urbà de Campos, es deu apostar per una major qualitat i presencia dels
espais verds a les àrees urbanes, mentre que a Sa Ràpita es el manteniment de les àrees existents i
la dotació de més equipaments el que es deu fomentar.
Aquesta variació i diferencia entre Campos i Sa Ràpita es pot veure als indicadors de zones verdes
per habitant, anteriorment comentat. Amb una població de 11.687 al juliol de 2020, la ràtio de zones
verdes per habitants es trobaria en aproximadament 33,92 m2 zona verda per habitant, comptant el
total de zones verdes desenvolupades i a desenvolupar. Considerant únicament les desenvolupades,
actualment Campos disposa de 14,93 m2 de zones verdes per habitant, valor bastant elevat. Aquesta
xifra, però, varia depenen de la zona on ens trobem, amb un major percentatge de zones verdes a la
zona de Sa Ràpita respecta al nucli urbà, especialment de zones desenvolupades. El nucli urbà
presenta una proporció de zones verdes molt reduïda, amb necessitats clares d’esponjament verd. En
la següent tabla es presenten les ratis per zona urbana del municipi.
Figura 76. Exemples de zones verdes i places en el teixit urbà de Campos. Font: IDOM
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Figura 77. Zones Verdes al municipi. Font: IDOM
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La bicicleta
A. Infraestructura supramunicipal
Campos es troba dins del traçat de vies ciclopeatonals que connecten els diversos municipis de l’Illa
de Mallorca, amb una millor connectivitat cap a la Tramuntana que cap a l’àrea de Llevant. Les vies
ciclistes supramunicipals de Mallorca es caracteritzen per ser majorment adaptacions de camins rurals
existents, amb millores puntuals de connectivitat i senyalització puntual. Segons les últimes xifres
públiques facilitades per l’ Agència de Turisme de les Illes Balears al seu Pla de vies ciclistes de
Mallorca, l’Illa té un total de 396 km de vies adaptades per a ciclistes, dividies segons tres ens
competencials com són.
•
•
•

Consell de Mallorca.
L’ Agència de Turisme de les Illes Balears.
Les diverses xarxes a nivell municipal.

Amb la xarxa existent, Campos presenta una connectivitat mitjançant camins rurals adaptats amb
Llucmajor i Porreres. Igualment, si bé no apareix al plànol del Pla de Vies, també es troba connectat
amb S’Estanyol mitjançant un carril bici segregat al llarg de la costa.
Figura 78. Xarxa supramunicipal ciclista de la Illa de Mallorca. Font: Pla de vies ciclistes de Mallorca
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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 CamposFelanitx, 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. La utilització de les vies rodades
principals es una opció, si bé el Pla de Vies no les considerà adequades des d’un punt de vista de la
seguretat viària així com de secció disponible.

Figura 79. Tipologia de vies i adequació per a xarxa ciclista. Font: Pla de vies ciclistes de Mallorca

Respecte a les propostes del Pla dins del terme municipal de Campos, aquest planteja dues
actuacions:
•
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ACTUACIÓ 15: Via de servei Llucmajor-Campos (Ma-19). La carretera Ma-19 LlucmajorCampos actualment suporta una alta densitat de trànsit, tant que s’haurà de desdoblar. Com
que es convertirà en una via d’alta capacitat, s’incorporarà un carril segregat que també servirà
pels ciclistes.
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•

ACTUACIÓ 16. Carretera Porreres-Campos (Ma-5040). Aquesta és una via bastant transitada
pels ciclistes. Aprofitant que es pretenen fer obres de millora de la via, es proposa ampliar-ne
les voreres per donar seguretat als ciclistes.

Figura 80. Propostes de nova infraestructura ciclista a l’Illa de Mallorca. Font: Pla de vies ciclistes de Mallorca

Per altra banda, el Pla també proposa setze rutes cicloturístiques, una de les quals passa per Campos.
L’objectiu d’aquestes rutes es principalment combinar la funció de mobilitat sostenible i esportiva, amb
el caire cultural que atorga el fet que els recorreguts incloguin alguns dels llocs més singulars de l’illa.
La Ruta de Fars de Llevant té un recorregut de 100 km, amb un itinerari que fa ús de la carretera
Ma6014 i dels camins rurals que arriben des de Cas Concos des Cavaller, continuant per la Ma5040.
En aquest tram, utilitzant els vorals ampliats segons la proposta del Pla per augmentar la seguretat
viaria per als ciclistes.
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Figura 81. Proposta ruta Fars de Migjorn. Font: Pla de vies ciclistes de Mallorca

B. Infraestructura local
La mobilitat ciclista encara presenta un
percentatge reduït dels desplaçaments no
motoritzats a Campos. Tot i això, la presencia
de bicis, sobretot al nucli històric del municipi
es visible, en especial durant els matins.
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.
Respecte a la infraestructura ciclista dins dels nuclis urbans, en el cas del nucli urbà de Campos
aquesta es troba junt a la millora de la Rambla o Ma19 així com al carrer Camí Vell de Ciutat,
connectant el nucli amb el poliesportiu municipal. Per altra banda es troba la via ciclista segregada al
llarg de la Av. Miramar a Sa Ràpita. Aquesta última connecta amb el proper nucli urbà de S’Estanyol,
si bé només amb el primer tram urbà.
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Pel que respecta a la connexió nucli urbà de Campos i Sa Ràpita, aquesta s’aconsegueix gracies al
carril ciclopeatonal segregat paral·lel a la Ma6030. Aquest carril té una configuració segregada y segura
però presenta una secció reduïda que no permet la creuada simultània de dues bicicletes amb
seguretat. Cap destacar però, que el flux de bicicletes es reduït a més de existir un espai de separació
de terra pla entre la carretera i la via que permet la seva utilització amb seguretat per part dels ciclistes
en cas de necessitat. Al llarg del recorregut només se ha observat punts a millorar a la seva arribada
a Sa Ràpita amb la presencia de senyalització vertical que dificulta el pas de ciclistes al costat de la
Marina així com a la sortida del nucli urbà de Campos, on es deu fer un creuament del vial si es vol fer
ús de la via per part dels ciclistes, sent necessari en aquest punt repensar alguna mesura de millora
de la seguretat viària al creuament.
Respecte als ciclocarrers, únicament el carrer Nou es troba adequadament senyalitzat en quant a la
seua condició com a ciclocarrer dins del nucli urbà de Campos. En aquest cas, i segons el que estableix
la DGT, aquesta consideració de Carrer 30 o ciclocarrer es deu fer per a totes les vies unidireccionals
urbanes de un sentit de circulació, majoria en el cas de Campos si es fan algunes modificacions en els
sentits de circulació del municipi.

Figura 82. Exemples infraestructura ciclista Campos. Font: IDOM

85

Figura 83. Infraestructura ciclista al municipi de Campos. Font: IDOM
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A continuació es presenten les longituds per a cadascuna de les Rutes compartides ciclopeatonals
existents als camins rurals de Campos segons la informació facilitada per l’Ajuntament de Campos.
Taula 19. Rutes compartides ciclopeatonals existents als camins rurals de Campos. Font: IDOM amb dades de l’Ajuntament de Campos

Nom de la Ruta

Longitud (m)

Ruta de Sa Barrala
Ruta de Sant Blai
Ruta des Solobrar
Rutamar
Volat des Palmer
Volta des Ametllers
Volta des Revellar

16.168
4.696
4.398
11.864
3.780
4.763
13.023

Figura 84. Rutes ciclistes i ciclopeatonals existents utilitzant camins rurals. Font: IDOM amb informació de l’Ajuntament de Campos

Respecte a la presència d'estacionament per a bicicletes, s'han identificat molt pocs ancoratges o
elements d'estacionament segur de bicicletes dins el terme municipal, majorment de tipus roda, poc
recomanables per la seva baixa seguretat.
Aquests
elements
són
essencials per aconseguir que la
gent se senti segura a l'hora
d'estacionar i utilitzar la bicicleta
al municipi, especialment a
Campos
amb
unes
característiques i dimensions
que fan molt atractiu l'ús de la
bicicleta en els desplaçaments
interns diaris.

Figura 85. Exemple d’aparcabicis a Campos. Font: IDOM
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El Transport Públic
A. Oferta
En la 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. Per tant, Campos actua como un important nucli
intercanviador de la xarxa d’autobusos de Mallorca, actuant com punt de connexió i transbord dels
municipis del sud del Llevant. A l’estiu, Campos i Ses Covetes es troben connectades mitjançant un
bus llançadora, la Línia 530. Dins de la corona tarifaria de Mallorca, Campos es troba a la segona
corona.
Respecte a les parades al municipi, actualment hi ha un total de 4 parades de bus actives tot l’any i 4
parades a Sa Ràpita amb servei de transport públic a l’estiu.
Si bé únicament es la xarxa d’autobusos el principal mode de mobilitat en transport públic al municipi,
el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears, com ja s’ha comentat, proposa un futur tramvia
amb connexió directa amb Palma en fase 2.
Figura 86. Xarxa de línies de bus a l’Illa de Mallorca. Font: CTM
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Figura 87. Rutes d’autobús amb parada a Campos. Font: IDOM

Línia 500. Campos – Palma.
Línia que connecta Campos amb Palma de manera directa, amb parades a Llucmajor. Té un total de
24 expedicions d’anada a Palma des de Campos i igual nombre de tornada de dilluns a dissabtes. Els
diumenges i festius el nombre d’expedicions es redueix, amb un total de 8 expedicions al dia d’anada
i tornada a Palma.
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Línia 491. Portocolom - Palma exprés
Línia que connecta Campos amb Palma de manera directa, amb parades únicament a Llucmajor. Té
un total de 2 expedicions d’anada i tornada que donen servei a Campos els dies laborables, sense
servei a Campos en diumenges i festius. Cal destacar que la línia circula per Campos i Llucmajor, però
no es poden recollir viatgers en aquestes poblacions per anar a Palma. Per tant, només te servei
d’anada a Llucmajor direcció Palma.
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Línia 501. Cala d'Or - Palma
Línia que connecta Campos amb Palma i Calad’Or de manera directa, amb parades a Llucmajor i
Santanyí. Té un total de 7 expedicions d’anada des de Campos i 6 de tornada de dilluns a dissabtes.
Els diumenges i festius el nombre d’expedicions es redueix, amb un total de 4 expedicions al dia
d’anada i tornada, amb 4 més amb transbord.
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Línia 502. Colònia de Sant Jordi - Palma
Línia que connecta Campos amb Palma, Santanyí i Colònia de Sant Jordi, amb parades a Llucmajor.
Té un total de 5 expedicions d’anada des de Campos i 5 de tornada de dilluns a dissabtes. Els
diumenges i festius el nombre d’expedicions es redueix, amb un total de 4 expedicions al dia d’anada
i tornada, amb 4 més amb transbord.
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Línia 495. Santanyí - Manacor
Línia que connecta Campos amb Manacor de manera directa, amb parades a Porreres, Santanyí i
Villafranca de Bonany. Té un total de 5 expedicions d’anada i 4 de tornada de dilluns a dissabtes. Els
diumenges i festius no hi ha servei.
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Línia 515. Campos - sa Ràpita - Palma
Línia que connecta Campos amb Sa Ràpita de manera directa i continua fins a Palma, amb parada en
Llucmajor. Té un total de 6 expedicions d’anada i 6 de tornada de dilluns a dissabtes. Els diumenges i
festius el nombre d’expedicions es redueix, amb un total de 3 expedicions al dia d’anada i tornada.
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Línia A51.Campos- s'Arenal de Llucmajor - Aeroport
Línia que connecta Campos amb l’aeroport de Palma de manera directa, amb parades a Llucmajor. Té
un total de 5 expedicions d’anada al aeroport i igual nombre de tornada de dilluns a diumenges. La
línia es troba suspesa a data actual degut a la baixa operativitat de l’aeroport de Palma.
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Línia L530. Platges sa Ràpita / es Trenc
Servei de bus al període estival, presta servei cada dia amb una freqüència de 20 minuts entre les
10.00 i les 13.40 hores al matí, i entre les 15.00 i les 18.40 hores a la vesprada. Igualment, s'ofereixen
dues connexions entre Palma i el bus llançadora, amb una expedició d'anada que surt de Palma a les
09.30 hores, i amb una de tornada que surt de ses Covetes a les 18.10 hores.

Anàlisi de l’oferta
Com s’ha presentat, Campos presenta una oferta important de rutes d’autobús amb connexions tant
amb Palma com amb altres municipis de Mallorca. Aquesta important quantitat de línies, però, no porta
aparellada una freqüència.
Tal i com es presenta al Pla Insular de Serveis de Transport Regular de Viatgers per Carretera de
Mallorca 2017, Campos presenta un rati d’expedicions per cada 1.000 habitants amb Palma molt
inferior a altres municipis de Mallorca, amb un valor de 6-10 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.
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Figura 88. Ràtio d'oferta de transport regular per carretera amb Palma per cada 1.000 habitants (temporada baixa i alta). Font: Pla Insular
de Serveis de Transport Regular de Viatgers Per Carretera de Mallorca 2017
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Figura 89. Amplitud horària del transport regular per carretera amb Palma (temporada baixa i alta). Font: Pla Insular de Serveis de
Transport Regular de Viatgers Per Carretera de Mallorca 2017
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Accessibilitat de les parades d’autobús
Respecte a l’accessibilitat i qualitat de la infraestructura de parades d’autobús al municipi, Campos
presenta una infraestructura majorment caracteritzada per pols amb informació de la localització de la
parada, així com senyalització horitzontal dels punts de parada. Cal destacar, però, que la informació
disponible als pols resulta reduïda així com poc accessible. De la mateixa manera, els espais d’arribada
fins als punts de parada resulten, en molts casos, inaccessibles per la presencia d’elements urbans o
per una secció de vorera molt reduïda (menys de 1 m).
Per tant, es deu tindre en consideració la millora de les parades d’autobús i les rutes d’aproximació,
potenciant la construcció de marquesines, en especial en les parades amb més nombre de passatgers,
com son les de les línies 501 i 502, localitzades al Carrer de la Rambla i a la Avinguda Nicolau Oliver
Fullana.
Figura 90. Exemples de parades d’autobús al municipi de Campos. Font: IDOM

Nou esquema de rutes suburbanes d’autobús
La nova proposta de xarxa de bus a l’Illa de Mallorca compta amb un total de 82 línies i 700 parades.
Aquesta nova configuració de la xarxa inclou una definició d’un nou sistema tarifari, així com la
transformació de la targeta de transport en una targeta intermodal de tipus moneder, per a facilitar el
transport per tot l’Illa de Mallorca.
En aquest nou esquema, Campos es troba dins de la zona tarifaria C7, corresponen a la segona corona
tarifaria del nou Pla. Les noves línies que donaran servei a Campos son:
•
•
•
•
•
•
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501. Manacor - Campos – Palma (Manacor – Felanitx – Campos – Llucmajor - Palma): connexió
directa Palma-Manacor amb Campos sense necessitat de transbordar.
503. Campos - Sa Ràpita – Palma (Campos-Sa Ràpita - S'Estanyol/Son Bieló – Llucmajor S'Arenal - Palma)
515. Cala d'Or – Campos (Cala d'Or/Portopetro - Cala Ferrera – Calonge - S'Alqueria – Blanca
– Santanyí - Campos)
516. Santanyí -Colònia de Sant Jordi – Campos (Santanyí - Es Llombards - Ses Salines Colònia de Sant Jordi – Campos)
517. Cala Figuera – Campos (Cala Santanyí - Cala Figuera - Son Moja - Es Llombards - Ses
Salines - Colònia de Sant Jordi – Campos)
A 51. Campos – Aeroport (Campos – Llucmajor - S'Arenal – Aeroport)

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE CAMPOS
Dos línies exprés passaran per Campos però no tindran parada, com son les línies 515e Cala d'Or Palma, exprés i 516e Colònia de Sant Jordi - Palma, exprés.
En conclusió, el nou Pla de concessions simplifica l’esquema actual de línies, potenciant Campos com
municipi de transbord de viatgers des de Palma cap a altres municipis del Migjorn i el Llevant. Per altra
banda, potencia la connexió Palma - Manacor pel sud de l’Illa. millorant el binomi de mobilitat entre les
dues ciutats més importants a nivell poblacional. Igualment es milloren les freqüències de les rutes,
especialment als festius, així com s’optimitza el sistema de gestió i pagament dels serveis.
Figura 91. Esquema futur de la xarxa de bus a l’Illa de Mallorca. Font: CTM

B. Demanda
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 o 108.00 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. A aquesta xifra hauria de afegir-se els turistes que cada anys arriben a l’Illa i visiten les platges
de Campos.
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Per mesos, es a l’estiu quan es realitzen un major nombre de viatges en transport públic, corresponent
amb l’arribada dels turistes a l’Illa. L’increment a l’estiu (Juny a Setembre) es de quasi un 4 vegades el
nombre de viatgers a l’hivern en les línies amb connexió amb Palma o les platges, amb un nombre de
viatgers més estable a la resta de línies d’un ús més local dels residents.
Taula 20. Nombre de viatgers per línia servei a Campos al 2017. Font: CTM
Línia Gener Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre Octubre Novembre Desembre

Total

491

1.348

1.438

1.690

1.296

1.957

1.760

1.943

2.629

1.770

1.759

1.807

1.299

20.696

495

1.196

1.667

1.852

1.453

1.914

2.079

1.888

1.695

1.728

1.636

1.776

1.423

20.307

500

8.184

10.210 13.024 12.161

4.891

4.647

4.929

5.071

5.272

6.183

10.538

9.514

94.624

501

8.004

8.120

12.671 25.584 24.970 28.792

29.979

28.058

23.823

11.993

9.058

220.534

502

9.658

11.268 14.619 15.499 22.295 26.123 28.754

31.828

25.306

21.739

13.258

10.344

230.691

515

158

117

219

61.772

A51

125

9.482

119

134

6.198

8.517

16.483

15.230

8.369

6.103

2.032

6.012

6.722

6.174

2.006

22.946

Total viatgers línies servei a Campos 671.570
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El vehicle privat motoritzat
La estructura viaria de Campos es caracteritza per una configuració radial, on les diverses vies i
carreteres arriben i surten del nucli urbà de Campos cap a altres municipis així com a altres nuclis
urbanes dins del terme de municipal. En total, set carreteres estructuren el territori de Campos de
manera radial, i una en sentit transversal.
•

Ma19: Carretera principal de connexió de Campos amb Llucmajor i Palma, es tracta d’una via
de 1+1 que en la actualitat esta finalitzant el seu desdoblament com a 2+2 fins a Palma. Es la
via que estructurava internament el municipi abans de la creació de la Rambla i la
circumval·lació sud. En la actualitat la part urbana, actual carrer de Santanyí, es de sentit únic
direcció Santanyí. La continuació de Campos al municipi de Santanyí té un disseny de 1+1 fins
al seu punt final a Cala d’or.

•

Ma5040: Carretera de connexió de Campos amb Porreres, es tracta d’una via de 1+1 que
estructura la zona rústica nord del municipi.

•

Ma5120: Carretera de connexió de Campos amb Felanitx, es tracta d’una via de 1+1 que
estructura la zona rústica nord-est del municipi. Configura, a la seva entrada al municipi, l’altra
via estructural urbana de Campos com es el carrer d’Antonio Maura i Carrer de n’Amer.

•

Ma6040: Carretera de connexió de Campos amb Colònia de Sant Jordi, es tracta d’una via de
1+1 que estructura la zona rústica al sud del municipi. Es la via que dóna accés al Salobrar així
com a la platja d’Es Trenc. Al principi de la carretera es troba l’Oratori de Sant Blai, important
edifici patrimonial de Campos.

•

Ma6031: Carretera rural paral·lela a la Ma6040 de 1+1 sense senyalització, fa de connexió
directa de Campos amb ses Covetes. Al llarg d’aquesta es troben gran quantitat de serveis
hotelers i turístics com allotjaments i hotels rurals.

•

Ma6030: Principal via de connexió de Campos amb Sa Ràpita. Es una via de 1+1 amb camí
ciclopeatonal segregat. La amplitud de la via i vorals no asfaltats permet uns accessos als vials
perpendiculars rústics de manera més segura que en altres casos, com a la Ma6040, amb un
accés més directe a la carretera que pot generar situacions de perill, en especial al període
estival amb major densitat de vehicles i turistes.

•

Ma6014: Carretera amb secció 1+1 que estructura tot el litoral des de Palma fins a Campos. A
partir del creuament amb la Ma6040 canvia la seva nomenclatura, passant a ser la Ma6101. Es
l’única via que estructura de est a oest el territori de Campos juntament amb la Ma19. Es
especialment estreta, amb una secció de carrils que no arriba als 2,5 m.
Figura 92. Imatges de les vies principals del municipi de Campos
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Figura 93. Estructura viaria de Campos. Font: IDOM

Respecte al trànsit d’aquestes vies, segons les dades dels aforaments existents i publicades pel
Consell de Mallorca, les principals vies d’accés a Campos presenten les següents intensitats de trànsit
(IMD mitjana 2019):
Taula 21. IMD diàries principals vials d’accés a Campos al 2019. Font: Consell de Mallorca

Codi
E450
PM88
PM107
PM108
PM110
PM109
PM669

Nom de la via
Ma19 (Llucmajor)
Ma5040
Ma5120
Ma19 (Santanyí)
Ma6040
Ma6030
Ma6014

IMD
24.509
5.463
13.889
10.862
10.054
6.419
1.399

Tipologia estació
Cobertura
Cobertura

Secundària
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura

Com es pot veure, els valors 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. Amb la nova ampliació
de carrils el nivell de saturació disminuirà considerablement respecte a les dades calculades al Pla
Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears.
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Figura 94. Nivell de saturació Mallorca (dia tipus estiu). Situació actual. Font: Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears

Respecte als sentits de circulació i la direccionalitat del viari urbà, el municipi s’estructura en vies de
doble sentit en la seva major part, amb presencia de vies de sentit únic al nucli urbà de Campos. En
aquest sentit, les vies que estructuren el nucli històric al voltant de la Plaça Major així com el carrer
Santanyí es configuren d’un sentit de circulació. La configuració de la resta del municipi, però, com vies
de doble sentit genera situacions de dificultat de pas de vehicles així com dobles sentits de circulació
permès en carrers amb seccions que no permeten el pas de dos vehicles, be per la secció total d’aquest
o per l’estacionament de vehicles a un o ambdós bandes. De la mateixa manera, els vials
unidireccionals en la actualitat presenten seccions de doble sentit sense necessitat aparent motivada
per la fluïdesa de la circulació, generant confusió als conductors juntament amb la falta de claredat en
la senyalització vertical i horitzontal, principalment per la falta de senyalització.

Figura 95. Exemple problemàtica sentits de circulació al municipi. Font: IDOM
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Figura 50. Sentits de circulació municipi de Campos. Font: IDOM
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Pel que fa a la tipologia de viari, Campos presenta 6 tipus de vies en el seu nucli urbà residencial.
Configurada com avinguda es troben les vies circumval·lars al nucli urbà i l’Av. Miramar a Sa Ràpita ,
amb una configuració de 2 + 2 amb mitjana de separació o 1+1 sense separació . A la resta del viari,
és la configuració de Tipus 1, 2 i 3 la majoritària al municipi. Aquestes vies es configuren majorment
com bidireccionals en el cas de la tipologia 3, mentre que les vies de tipologia 1 i 2 són majorment
unidireccionals. Al cas de Sa Ràpita, es la secció de tipus 3 la que més es repeteix al viari,

Tipologia 1. Carrer 12-15m amplada

Tipologia 2. Carrer 5-8m amplada

Tipologia 3. Carrer 8-12m amplada

Tipologia 4. Carrer plataforma compartida

Tipologia 5. Avinguda 2 carrils per sentit

Tipologia 6. Avinguda 1 carril per sentit
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Dins del casc urbà, els vials a la part més antiga de la població presenten amplades més reduïdes si
be la mitjana de amplada es troba majorment per damunt dels 6 m d’amplada. En comparació, les
àrees de més recent desenvolupament presenten seccions viaries properes als 12m d’amplada. A
l’entorn del casc històric es troben també la major part dels carrers dissenyats com plataformes
compartides.
Pel que fa a el nombre d'accidents de trànsit, segons les últimes dades disponibles a nivell municipal,
Campos ha tingut un total de 4 defuncions en vies interurbanes així com un total de 7 ferits greus i 26
ferits lleus a les vies urbanes i interurbanes del municipi a l’any 2015. Entre les víctimes es troba 1
ciclista. Al total del període 2010-2015, el pitjor any va ser 2014 a les vies urbanes, amb un pic de 2
morts/hospitalitzats i 17 ferits, segons dades de la DGT. Pel que fa a les sancions interposades, la
major part d’elles en l'any 2015 van correspondre a velocitat existent, amb un total de 105 sancions,
amb la resta de motius pràcticament sense sancions. Aquestes xifres resulten especialment
preocupants per a un municipi de l’entitat com Campos. Per tant, es deuen analitzar els punts amb
més accidentabilitat al municipi així com solucions per disminuir la velocitat de les vies interurbanes,
principal motiu de sanció i potencial principal motiu de molts dels accidents.

Figura 96. Accidents amb víctimes en vies urbanes període 2010-2015. Font: DGT

Figura 97. Accidents amb víctimes mortals i ferits hospitalitzats en vies urbanes període 2010-2015. Font: DGT

L’estacionament
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, sent un avantatge pel que fa a la flexibilitat del
medi urbà per a la seva transformació i baixa afecció sobre la facilitat d'estacionar si bé és també la
seva gran debilitat, ja que els temps de desplaçaments en vehicle privat resulten molt afavorits per la

108

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE CAMPOS
facilitat d'estacionament, especialment pel que fa a la mobilitat externa al municipi, majorment
realitzada en transport privat motoritzat.
Aquesta oferta per a residents contrasta amb l’arribada de vehicles als períodes estivals, on la major
presencia de turistes i vehicles de lloguer genera problemes importants d’estacionament, en especial
a la zona de platges.
Pel que fa a l'estacionament en via pública, s'han comptabilitzat i estimat un total de 13.500-14.130
places d'estacionament disponibles en els carrers de Campos. La major part d'aquestes places es
troben a Sa Ràpita, amb un total de 8.300-8.600 places estimades, mentre que l'àrea del nucli de
Campos disposa d'un total de 5.100-5.430 places estimades. La major part de la configuració en
l'entorn del nucli urbà de Campos és d'estacionament en cordó, mentre que l'estacionament en bateria
té una important presència a la zona de Sa Ràpita. En quant a Ses Covetes, s’estima un total de 150200 places.
Taula 22. Distribució de l'estacionament al carrer al municipi de Campos. Font: IDOM

Nucli urbà Campos

BATERIA
CORDÓ
Total general

Nº

%

80-100

7%

5.1005.300
5.1805.400

42%
39%

Sa Ràpita
Nº
1.1001.200
7.2007.400
8.3008.600

Ses Covetes
%

Nº

%

93%

0

0%

54%

80-100

4%

58%

80-100

3%

Total
general
1.180-1.300
12.30012.700
13.48014.000

Figura 98. Distribució de l'estacionament al carrer al municipi de Campos per tipus. Font: IDOM

Dins d’aquest estacionament en cordó s’ha comptabilitzat aquelles àrees del nucli urbà de Campos on,
si bé el seu disseny urbà es de tipus plataforma compartida, amb un clar objectiu de fer l’ambient urbà
més agradable i accessible per als vianants, es troba en la actualitat amb vehicles estacionats per la
no regulació i prohibició de l’estacionament a aquests carrers. Això té com a conseqüència una
reducció de la secció efectiva del carrer així com problemes d’accés a algunes residencies per
l’estacionament dels vehicles junt a les façanes, si bé en aquets cas la major part dels vehicles son de
residents. Amb una oferta de estacionament adequada als carrers adjacents i distancies de menys de
2-3 minuts caminant fins a espais de major amplada viaria, es fa necessari repensar la gestió de
l’estacionament de vehicles als entorns de plataforma compartida actuals i futurs al municipi.
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Figura 99. Estacionament permès en àrees de plataforma única. Font: IDOM

De igual manera, en alguns punts del municipi s’han identificat actituds d’estacionament en zones no
permeses o amb ocupació parcial o total de les voreres, en especial als entorns amb seccions viaries
de 5-6 metres, on el pas de vehicles amb vehicles estacionats resulta dificultós, propiciant que els
conductors ocupin les voreres per a “defendre” la integritat dels seus vehicles. En aquets casos, a més
d’un major control del estacionament, es deu reconsiderar les seccions viaries i carrers on es permet
l’estacionament al municipi, en especial als carrers de poca secció entre façanes.
Figura 100. Exemple estacionament en àrees no permeses identificat. Font: IDOM
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Figura 101. Estacionament en via pública existent al municipi i configuració de l'espai d'estacionament nucli urbà Campos. Font: IDOM

Figura 102. Estacionament en via pública existent al municipi i configuració de l'espai d'estacionament a Sa Ràpita. Font: IDOM
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Del total de l’estacionament als carrers de Campos, una part important es troba actualment regulat
amb zona blava, especialment al nucli urbà de Campos i Ses Covetes, amb una menor presencia a Sa
Ràpita. Del total de places d’estacionament al nucli urbà de Campos, estimades en 5.100-5.430,
aproximadament 170-200 places estan dedicades a estacionament regulat, mentre que a Sa Ràpita
son 370-400 places i a Ses Covetes la totalitat de places, estimada en 80-100 places. Per altra banda,
al nucli urbà de Campos trobem també carrers amb estacionament amb canvi de costat per períodes
mensuals. En total, 700-750 places es troben gestionades d’aquesta manera.

Figura 103. Exemple de senyalització existent especificant el canvi d'estacionament per període específic. Font: IDOM

Figura 104. Tipus de gestió de l'estacionament existent en via pública al municipi nucli urbà Campos. Font: IDOM
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Figura 105. Tipus de gestió de l'estacionament existent en via pública al municipi nucli urbà Sa Ràpita. Font: IDOM

Respecte a l’estacionament a parcel·les publiques o privades, se ha realitzat una estimació del nombre
de places disponibles en pàrquings públics del municipi així com a comerços i empreses del municipi.
En total, se han comptabilitzat entre 2.000 i 2.100 places d’estacionament, majorment localitzades al
nucli urbà de Campos. Quasi el 65% d’aquestes places d’estacionament corresponen a àrees
comercials, mentre que 10% correspon a estacionaments públics. Respecte als guals, son 1.467
places autoritzades per l’ajuntament de Campos, 1.320 places al nucli urbà de Campos i 147 a Sa
Ràpita, així com a Ses Covetes. En el cas de la plaça de Can Pere Ignasi, aquesta passarà a ser
d’accés públic a l’octubre de 2020 amb la realització d’obres d’accessibilitat al recinte, considerant-se,
per aquest PMUS, com un entorn de pàrquing públic a tindre en compte en la comptabilització.
Figura 106. Exemples estacionament públic municipals a Campos. Font: IDOM
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Figura 107. Guals autoritzats al municipi i estacionaments en parcel·la identificats. Font: IDOM amb dades del Ajuntament de Campos
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Per tant, si fem una estimació de la densitat de la oferta d’estacionament al municipi de Campos, tenint
en compte tant l’estacionament al carrer com als guals autoritzats com a les parcel·les i pàrquings
públics, es pot veure com la major densitat d’estacionament s’observa als nous creixements al nord i
sud del nucli urbà de Campos, amb carrers amplis i amb estacionament a ambos costats així com
noves promocions de vivendes amb important nombre de places en aparcaments subterranis privats.
Sa Ràpita, per altra banda, concentra una gran densitat d’estacionaments al entorn proper a la costa,
especialment per la gran quantitat d’estacionament disponible al carrer.
Figura 108. Densitat de places d’estacionament disponibles a Campos. Font: IDOM

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. A continuació es presenta la taula amb
les dades d’estacionament global.
Taula 23. Estimació de places d’estacionament al municipi de Campos. Font: IDOM

Carrer

Bateria
Cordó

Guals*
Pàrquing públics
Total públic
Comercial
Parcel·les
Empresa
Privat/Altres

Nucli urbà
Campos
80-100
5.100-5.300
1.320
700-740
7.200-7.460
1.350-1.450
115
100-110

Sa Ràpita

Ses Covetes

Total

1.100-1.200
7.200-7.400
147
8.447-8.747
150-170

80-100
150-200
-

1.180-1.300
12.300-12.700
1.467
700-740
15.647-16.207
1.350-1.450
115
250-280

*Dades oficials ajuntament de Campos

Si comparem les dades de total d’oferta disponible de places i repartim el nombre de vehicles
proporcionalment per població resident, podem observar com la oferta existent es igual o superior a
les necessitats reals d’estacionament per a residents al municipi de Campos, amb ratis de 3,95 places
d’estacionament per cada vehicle de mitjana. 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.
Per al repartiment del nombre de turismes s’ha utilitzat el repartiment de població per nucli urbà com a
principal factor de repartiment amb una coeficient corrector reductor de 10% al nucli urbà i incremental
de 5% en Sa Ràpita. Aquest repartiment es estimatiu, tenint-se en compte el nombre de vehicles de
residents a nucli urbà de Campos pot presentar valors inferiors degut a un percentatge de població
amb major edat així com una major densitat poblacional que fa menys necessari l’ús del vehicle privat
i, per tant, l’adquisició i propietat.
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Taula 24. Ratis de places i vehicles per nucli urbà del municipi. Font: IDOM

Nucli urbà Campos
Bateria
80-100
Carrer
Cordó
5.100-5.300
Guals
1.320
Pàrquing públics
700-740
Total estacionament
7.200-7.460
Població 2020 (juliol)
10.402
% població
89%
Coeficient de repartiment
79%
Turismes al municipi
Repartiment turismes per nucli urbà
6.143
Rati places estacionament total per turisme
1,17-1,21

Sa Ràpita
1.100-1.200
7.200-7.400
147
8.447-8.747
1.009
8%
13%
7.776
1.010
8,36-8,66

Ses Covetes
80-100
150-200
75
>1%
0,5%
50
1,6-2

Complementàriament a aquest estacionaments, Campos disposa d’estacionaments estacionals, amb
apertura als mesos estivals per la important arribada de turistes a les platges de la localitat. Aquest
pàrquings es troben junt a ses Covetes i a la platja d’Es Trenc:
•

Ses Covetes - sa Barralina: La ubicació del aparcament dista poc més d'un quilòmetre del nucli
urbà de ses Covetes i té una capacitat per a 497 vehicles. Per estacionar es deu de pagar com
si fos zona blava amb una quantitat màxima de cinc euros a el dia

•

Es Trenc: localitzat junt a la platja d’Es Trenc, té una capacitat de 500 vehicles. Aparcar a
l’aparcament s’apliquen tarifes d’un euro per una hora, dues per 120 minuts, tres euros per fins
a tres hores i fins a un màxim de cinc per tenir el cotxe aparcat durant tota la jornada de platja.

Encara que la nova infraestructura d’estacionament ha solucionat en part el problema d’estacionament
a la zona, les aglomeracions de vehicles al llarg dels camins d’accés ha seguit ocorrent, amb l’aparició
de manera ocasional d’estacionaments no autoritzats en parcel·les properes.

Figura 109. Pàrquings estacionals al àrea de ses Covetes i es Trenc. Font: Diari de Mallorca
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Per tant, els problemes d’estacionament a l’estiu en les zones turístiques i de platja son una constant,
amb la problemàtica d’accés a les platges i entorns naturals. La solució es clara: es deuen repensar
polítiques de estacionaments de temporada, continuant i millorant l’oferta als entorns turístics així com
facilitar modes alternatius d’arribada. En aquets camí, es deu repensar restriccions temporals d’accés
a algunes àrees de la costa així com allunyar el més possible els estacionaments de les àrees
atractores, fent menys fàcil l’arribada en cotxe.
Figura 110. Aglomeracions de vehicles estacionats a l’estiu a ses Covetes i es Trenc. Font: Diari de Mallorca

Respecte als estacionaments reservats, s'han identificat als carrers del municipi un total de 31
estacionaments reservats a persones amb mobilitat reduïda (PMR) així com 4 àrees reservades per a
vehicles al costat de l'església, al carrer Sor Maria Micaela, Plaça dels Tres Molins i junt a l’Av. Miramar.
Els estacionaments existents per a PMR en el municipi es configuren principalment mitjançant
senyalització vertical i pintura blava horitzontal. No obstant això, el disseny dels mateixos i l'estretor de
les voreres existents dóna lloc a la difícil accessibilitat des dels estacionaments als habitatges. Si bé
és cert que s'han condicionat rampes d'accés a les voreres amb senyalització horitzontal i vertical per
a evitar la seva ocupació i bloqueig per vehicles en alguns casos, el disseny en el seu conjunt no
compleix amb les normes de disseny establertes per la reglamentació respecte a disseny de places
adaptades per a PMR.
Figura 111. Exemples estacionament PMR al municipi. Font: IDOM
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Respecte a les zones de càrrega i descàrrega, s’han identificat un total de 9 àrees a tot el municipi de
Campos. Majorment es troben al llarg del carrer Jaume I i Ronda de l’Estació, així com al carrer se
d’Aigua. Respecte a l’horari i la seva senyalització, s’estableix un període màxim de 30 minuts per a
càrrega i descàrrega en la majoria dels casos. La senyalització no es troba present en moltes de les
àrees, dificultant l’enteniment dels temps màxims establerts.

Figura 112. Exemples estacionament carga i descàrrega al municipi. Font: IDOM

Figura 113. Localitzacions dels estacionaments PMR, càrrega i descàrrega i reservats nucli urbà Campos . Font: IDOM
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Figura 114. Figura 115. Localitzacions dels estacionaments PMR, càrrega i descàrrega i reservats Sa Ràpita . Font: IDOM

Respecte a l’estacionament i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, 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.
Figura 116. Localització punts de recàrrega. Font: Electromaps i Iberdrola (juliol 2020)
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Reglaments i ordenances amb afecció a la mobilitat
Una ordenança adequada que garanteixi i que afavoreixi la mobilitat sostenible es clau per aconseguir
millorar la gestió de la mobilitat així com garantir la gobernança i compliment de les normes de mobilitat.
En aquest punt, Campos te les següents ordenances i normatives amb afecció directa sobre la
mobilitat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenança general de policia, bon govern i convivència ciutadana
Ordenança municipal de vehicles a motor de quatre rodes a través de les voreres i reserves de
via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega.
Ordenança municipal reguladora de la taxa per l’estacionament regulat de vehicles de tracció
mecànica en la via pública.
Ordenança fiscal reguladora de l’import de vehicles de tracció mecànica.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a
l’aparcament de la platja de Sa Ràpita
Ordenança reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer
Ordenança reguladora de la taxa per a la retirada de vehicles o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
Reglament municipal regulador del servei de transport públic urbà de viatgers amb vehicles de
turisme (autotaxis)

A. Ordenança general de policia, bon govern i convivència ciutadana
El Capítol IV de l’ordenança regula la circulació de vehicles i vianants al municipi. L’ordenança estableix
majorment les regulacions tant d’estacionament com de circulació dels vehicles, amb molt poca
referencia o presencia dels vianants o les bicicletes. De la mateixa manera, no es troba present la
última actualització de vies 30km/h dels carrers d’una direcció i carril únic de circulació que estableix
la DGT així com no existir normativa respecte als Vehicles de Mobilitat Personal (patinets). De igual
manera, no es fa cap menció específica a les bicicletes, tractant-les com un vehicle més de la calçada
amb les mateixes característiques que un cotxe.
Per això, es deu repensar i actualitzar l’ordenança pel que respecta a la circulació i la mobilitat, bé amb
una modificació de la Ordenança general de policia, bon govern i convivència ciutadana, be mitjançant
la creació de una nova ordenança de mobilitat que es centri en concretar una regulació centrada en la
mobilitat segura, no motoritzada i sostenible.
B. Ordenança fiscal reguladora de l’import de vehicles de tracció mecànica.
L’ordenança reguladora dels VTM ja estableix bonificacions a l’import per als propietaris de vehicles
elèctrics i híbrids endollables, amb una reducció de la quota fins al 50%. La inclusió d’aquest tipus de
bonificació es un pas endavant per fomenta l’adquisició de vehicles menys contaminants i sostenibles.
La norma, però, no especifica les característiques específiques del vehicle per tal d’aconseguir la
bonificació. Seria recomanable que s’inclogueren amb més detall el tipus de vehicle segons unes
característiques tècniques mínimes així com una major subvenció dels vehicles elèctrics respecte als
híbrids, bonificant més aquells que produeixen menys emissions de contaminants dins de l’àmbit de
vehicles més sostenibles.
C. Resta de ordenances reguladores
La resta de ordenances municipals amb efecte sobre la mobilitat i el estacionament compleixen la seva
funció inicial, regulant adequadament els aspectes normatius respectius.
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Estructura municipal relacionada amb la mobilitat
L’actual corporació de Campos (2019 – 2023) està gestionada a través de 10 regidories que coordinen
les diferents àrees municipals. D’aquestes 10 regidories, n’hi ha 4 amb competències clares en matèria
de mobilitat: Urbanisme; Medi ambient, platges, sanitat i comerç; Brigada municipal i obres; y Policia
local, Sa Ràpita i Ses Covetes.
Després hi ha dues regidories més (Participació ciutadana i Educació) que tenen un impacte
transversal en els projectes de mobilitat.

Així doncs, un primer problema comú ens moltes estructures municipals és que els projectes de
mobilitat es gestionen des de vàries regidories. En el cas de Campos, i sense tenir un sistema de
transport públic municipal, és prou lògic que el pes de la mobilitat el porti la regidoria d’urbanisme,
entenent que també portarà tots els temes relacionats amb el disseny de l’espai públic (i que executarà
la regidoria d’obres).
Un altre factor important a l’hora d’executar el pla de mobilitat és la capacitat humana que té
l’ajuntament per fer-ho. L’equip tècnic dels ajuntaments moltes vegades és reduït, el que dificulta que
es puguin dedicar a fer un seguiment de la implantació del PMUS. En el cas de Campos, els funcionaris
que poden col·laborar en tasques relacionades amb les propostes de mobilitat són el cap de la policia
local i els tècnics del departament d'urbanisme: Dos arquitectes tècnics i un enginyer tècnic industrial.
Es per això que és fonamental que els tècnics assumeixin les directrius i objectius generals del PMUS,
per tal de que els diferents projectes que poden passar per les seves mans s’ajustin al model de
mobilitat desitjat pel municipi i definit al PMUS.
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2. ANÀLISI AMBIENTAL DE LA MOBILITAT
La sostenibilitat ambiental del PMUS es defineix a partir de l’impacte de les propostes en el consum
energètic, en la reducció de la contaminació acústica i en la reducció d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle (GEI). És important analitzar l’impacte ambiental que el PMUS tindrà en la seva globalitat,
coneixent el punt de partida actual i els objectius de mobilitat plantejats per a l’horitzó del PMUS una
vegada s’hagen establert les propostes.

2.1. Consum Energètic
L’anàlisi de les repercussions del PMUS en el consum energètic associat es deu emmarcar dins del
leitmotiv del pla, que és la consecució de la millora de la mobilitat urbana i la reducció progressiva del
consum energètic associat, un dels principals forats energètics de difícil gestió en absència d’una
política clara i unes actuacions derivades d’eixa política que permeten la reestructuració dels modes
de transport i, per tant, la reducció de la demanda energètica i la disminució de les emissions
associades als distints carburants.
Els axiomes que deuen definir energèticament les propostes del PMUS són:
1. Reduir el consum d’energia reduint l’ús dels modes de transport motoritzats i donant major
protagonisme als modes de transport no motoritzats. Potenciar la figura del vianant i millorar el
disseny urbà dels espais públics per fer un municipi més amable i amb un menor consum
d’energia en el camp del transport.
2. Incorporar fonts d’energia més sostenibles mitjançant la introducció progressiva de les energies
renovables, desplaçant els combustibles fòssils amb una major participació dels vehicles híbrids
i elèctrics. Descarbonització dels sistemes de transport.
2.2. Contaminació acústica
El creixement de la mobilitat ha d’estar orientat de manera que se satisfaci, entre altres, l’objectiu de
la disminució dels nivells de soroll. El trànsit motoritzat en àmbits urbans és la principal font de
contaminació acústica. En un ambient urbà exterior, el 80% del soroll està generat pels vehicles a
motor, un 10% per l’industria, un 6% per ferrocarrils i un 4% per activitats urbanes com comerços,
bars...
El soroll generat pel transit rodat depèn de 7 factors:
•
•
•
•
•
•
•

Volum de trànsit
Velocitat mitjana del trànsit
Composició del trànsit (% de pesats)
La pendent de la carretera
El tipus de paviment i la textura de la superfície
Les condicions de conducció
El soroll individualitzat de cada vehicle

Per un altre costat, el soroll dels propis vehicles depèn de:
•
•
•
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El motor de combustió
Aerodinàmica del vehicle. Soroll només perceptible a més de 100Km/h i per tant insignificant
en àmbits urbans
Rodadura, que per sobre dels 50Km/h és la principal font de soroll
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Un vehicle a més de 50Km/h emet més soroll per rodadura que pel propi soroll del motor. En aquest
cas el vehicle elèctric serà un element clau per reduir la contaminació acústica en àmbits urbans, on la
velocitat està per sota dels 50Km/h.
Aleshores, per millorar la qualitat acústica de Campos hi haurà que centrar-se en dos actuacions
1. Reducció de les intensitats de trànsit: Com s’ha explicat anteriorment els vehicles són la
principal font de soroll en àmbits urbans. Reduir la presència de vehicles en els carrers és doncs
la manera més eficient de reduir la contaminació acústica. En aquest sentit el PMUS té que
potencia molt clarament els desplaçaments a peu i amb bicicleta, ampliant voreres, millorant el
disseny urbà dels espais públics, zones 30, etc. Aquestes actuacions, paral·lelament, tindran
un impacte en la reducció de les intensitats de trànsit en aquells carrers de jerarquia local. Al
reduir-se la capacitat i la velocitat de circulació, les intensitats de trànsit baixaran i per tant, es
reduirà la contaminació acústica existent. A nivell teòric, la reducció d’un 50% dels trànsit en un
carrer redueix el soroll en 3 dB.
2. Introducció del vehicle elèctric: El vehicle elèctric no solucionarà els problemes de congestió ni
de mobilitat a les nostres ciutats, però si que és un element important per diversificar
energèticament els modes de transport i per reduir la contaminació acústica.

2.3. Contaminació atmosfèrica
Qualsevol intent de gestió de la qualitat de l’aire passa necessàriament per algun tipus d’actuació sobre
el trànsit rodat, i al contrari, qualsevol reordenació del trànsit (bé sigui en la composició del parc, bé en
el repartiment modal) tindrà un impacte sobre el camp de contaminants urbans.
Seguint l’aproximació europea (metodologia EMEP-CORINAIR, articulada a través del model
COPERT), es preveuen diferents escenaris de càlcul per a les emissions segons la informació
disponible de partida. Informació que es refereix bàsicament a la composició del parc automobilístic
circulant, de manera que per a una determinada espècie química c, l’emissió Ec deguda al trànsit en
un determinat punt i període de temps vindria donat pel sumatori, sobre els distints tipus de vehicles t
(segregats per tecnologia, edat i cilindrada), els diferents rangs de velocitat mitjana u i els distints tipus
de combustibles f:

𝐸𝐶 = ∑𝑓 ∑𝑢 ∑𝑡(𝑓𝑒𝑐𝑓𝑢𝑡 * 𝑣𝑘𝑚𝑓𝑢𝑡 )
on els 𝑓𝑒𝑐𝑓𝑢𝑡 representen els corresponents factors d’emissió, i 𝑣𝑘𝑚𝑓𝑢𝑡 ) els quilòmetres mitjans
recorreguts, en els dos casos per a cada categoria.
La gran dificultat d’aquesta aproximació està a tindre una informació prou detallada dels quilòmetres
recorreguts per cada tipus de vehicle emissor (no n’hi ha prou amb el parc mòbil censat). A més, no hi
ha el mateix grau d’informació per a les distintes espècies emeses, de manera que per a algunes hi ha
factors detallats d’emissió per a cada tipus de circulació, combustible i tecnologia dels motors, mentre
que en altres casos és necessari recórrer a un altre tipus de balanços (consums de distints tipus de
combustibles en el cas més bast, amb una gradació de situacions intermèdies en la resta).
La disponibilitat d’un inventari d’emissions és un requisit intermedi atès que el verdader objectiu de la
gestió ambiental és la qualitat de l’aire (en termes de nivells de concentració ambient de les diferents
espècies contaminants). Hi ha una innegable relació entre l’una i l’altra, però aquesta està molt lluny
de ser lineal ja que es veu modificada pels factors meteorològics i urbans. La connexió entre les taxes
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d’emissió i els nivells de concentració ambient ha de fer-se a través de l’estimació dels mecanismes
de mescla i transport (dispersió atmosfèrica) que regeixen la dinàmica de les espècies gasoses / en
partícules presents en el si de l’atmosfera. La utilització d’eines numèriques per a representar la
dispersió de les emissions de trànsit en el marc d’una ciutat sol resultar molt complexa, atès que el
sistema ho és, i es troben els focus (vehicles) distribuïts al llarg de tot l’entramat urbà, amb una variació
en el temps que s’uneix a l’heterogeneïtat espacial. D’altra banda, les mesures habitualment
disponibles procedents de les xarxes de vigilància solen ser insuficients per a reflectir la rica estructura
i el comportament de la contaminació urbana i, per tant, amb grans limitacions a l’hora de registrar
variacions en les emissions del trànsit rodat.
A continuació, anem a calcular el que emeten els vehicles que diàriament circulen per Campos. Per a
això utilitzarem les dades de l'enquesta de mobilitat i la composició del trànsit (dièsel - gasolina).

Emissions de CO2
A continuació és calculen les emissions de CO2 generades pels desplaçaments que diàriament
realitzen els residents de Campos en vehicle privat. A partir de les dades de l'enquesta de mobilitat
sabem el número de desplaçaments que es realitzen en vehicle privat (com a conductors) als diferents
nuclis de Campos i entre ells. Aquesta matriu de mobilitat la multipliquem per la matriu de Km. El
resultat son els km. que diàriament recorren els residents de Campos en vehicle privat.
Per als desplaçaments interns al casc urbà (zona 1) s’ha estimat una mitjana de 1 km. de recorregut.
Per als desplaçaments dins de Sa Ràpita (zona 2), 1km i per als desplaçaments entre Sa Ràpita i el
cas urbà 11 km. Per als desplaçaments externs s’ha estimat un recorregut dins del municipi de 2 km
per als desplaçaments amb origen i destinació casc urbà i 11 kilómetres per als desplaçaments amb
origen i destinació Sa Ràpita.
Aquestes distàncies, multiplicades per la matriu de desplaçaments dona un total de 55.791 kilòmetres
diaris recorreguts en vehicle privat motoritzat
Taula 25. Km. Diaris recorreguts en vehicle privat motoritzat pels residents de Campos

Matriu
ZT1
ZT2

ZT1
4.665
419

ZT2
371
421

Matriu Km.
ZT1
ZT2

ZT1
1,5
11

ZT2
11
1

Km. recorreguts
ZT1
ZT2

ZT1

ZT2
4.081
421

6.998
4.605

Relacions externes Desplaçaments Km diaris
EXT- Z1
9.471
18.943
EXT Z"
1.886
20.743
Total Km diarisrecorreguts
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55.791
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Segons dades de IBESTAT la distribució de el parc de vehicles de Campos per combustible és: 52,2%
gasolina, 47,6% dièsel i tant sols un 0,2% altres fonts (elèctrics, hidrogen...)

Taula 26. Parc de turismes de Campos per combustible. Font: IBESTAT

Turismes

Total

Diesel

Gasolina

Altres

7.776

3.699

4.064

13

Així, es calculen els km. Recorreguts diàriament segons tipus de combustible:
Taula 27. Km. recorreguts diàriament segons tipus de combustible. Font: IDOM i IBESTAT

Combustible
Gasolina
Dièsel

%
52,2%
47,6%

Km diaris
29.122,7
26.556,4

Per passar de quilòmetres diaris a quilòmetres anuals s'ha multiplicat per 315 els quilòmetres diaris
recorreguts. Anualment els residents de Campos recorren en vehicle privat motoritzat un total de 17,53
milions de quilòmetres.
Taula 28. Km recorreguts anualment segons tipus de combustible. Font: IDOM i IBESTAT

Combustible
Gasolina
Dièsel

%
52,2%
47,6%

Km diaris
29.122,7
26.556,4
Total

Km. anuals
9.173.659,0
8.365.252,3
17.538.911,36

Per calcular les emissions de CO2 s'ha seguit la "Guia pràctica per al càlcul d'emissions de gasos
d'efecte hivernacle" de març de 2018, publicada per l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC), que
considera que la metodologia més adequada per al càlcul d'emissions de CO2 equivalent en transport
per carretera és la que utilitza com a font de dades els litres de combustible consumits. És important
remarcar que quan es parla de GEH ens referim a CO2 equivalent (CO2 eq), que inclou els sis gasos
d'efecte hivernacle que recull el Protocol de Kyoto: diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), òxid de
nitrogen ( N2O), hidrofluorocarburantes (HFC), perfluorocarburantes (PFC) i hexafluorur de sofre
(SF6).
Si es considera que la tipologia de vehicles a Campos és el 47,6% dièsel i 52,2% gasolina (dades
IBESTAT) i que aquests tenen un consum mitjà de 6.5 l / 100 km i 9 l / 100 km respectivament en àmbit
urbà, es pot calcular les emissions de GEH (kg de CO2 equivalent), a partir dels següents factors
d’emissió:
•

Emissions de CO2 per litre consumit de 2,467 kg / l per als dièsel i 2.134 kg / l per als gasolina.

Amb aquesta metodologia s'estima que, a Campos, anualment s'emeten a causa del trànsit 3.103
tones de CO2 equivalent per part dels residents.
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Taula 29 Emissions CO2 a Campos Font: IDOM

Combustible
Gasolina
Dièsel

Km. anuals Consum l/100Km
9.173.659,0
9,0
8.365.252,3
6,5

L. consumits Factor emissió Kg/l Emissions CO2 (Kg.) Emissions CO2 (Tn.)
825.629,3
2,134
1.761.893,0
1.761,9
543.741,4
2,467
1.341.410,0
1.341,4
Total
3.103.303,0
3.103,3

Per complir amb els objectius de la UE s'hauria de reduir aquestes emissions en un 40% en l'horitzó
de l'any 2030.

Emissions de contaminants atmosfèrics
A partir de les dades de quilòmetres recorreguts diariament pels vehicles dièsel i pels vehicles gasolina,
es calcula amb la "Calculadora d'emissions de contaminants atmosfèrics" de el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, les emissions de NOx i PM10 generades pel
trànsit a Campos.
En aquest cas els factors d’emissions segons tipus de combustible son:
•
•

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
Taula 30. Emissions anuals de NOx i PM10 a Campos. Font: IDOM.

Combustible
%
Gasolina
52,2%
Dièsel
47,6%

Km diaris
29.122,7
26.556,4

FE Nox
FE PM10
0,0049
0,014
0,877
0,015
Total Kg diaris
Total Tn anuals

Emisions Nox (Kg)
142,7
23.289,9
23.432,6
7.381,3

Emissions PM10 (Kg)
407,7
398,3
806,1
253,9

Taula 31. Emissions de contaminants atmosfèrics a Campos. Turismes Gasolina. Font: IDOM amb la metodologia de la Calculadora
d'emissions de contaminants atmosfèrics "del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
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Taula 32. Emissions de contaminants atmosfèrics a Campos. Turismes Dièsel. Font: IDOM amb la metodologia de la Calculadora
d'emissions de contaminants atmosfèrics "del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
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3. DIAGNOSI DE LA MOBILITAT ACTUAL
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.

•

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%).
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El vianant i l’espai públic
•

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.

•

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

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,
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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.

•

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

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 8,4 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.
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•

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...)

•

El nou Pla de concessions simplifica l’esquema actual de línies, potenciant Campos com
municipi de transbord de viatgers des de Palma cap a altres municipis del Migjorn i el Llevant.
Per altra banda, potencia la connexió Palma - Manacor pel sud de l’Illa. millorant el binomi de
mobilitat entre les dues ciutats més importants a nivell poblacional. Igualment es milloren les
freqüències de les rutes, especialment als festius, així com s’optimitza el sistema de gestió i
pagament dels serveis.

•

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.

El vehicle privat motoritzat i l’estacionament
•

La estructura viaria de Campos es caracteritza per una configuració radial, on les diverses vies
i carreteres arriben i surten del nucli urbà de Campos cap a altres municipis així com a altres
nuclis urbanes dins del terme de municipal.

•

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.
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•

Pel que fa a el nombre d'accidents de trànsit, segons les últimes dades disponibles a nivell
municipal, Campos ha tingut un total de 4 defuncions en vies interurbanes així com un total de
7 ferits greus i 26 ferits lleus a les vies urbanes i interurbanes del municipi a l’any 2015. Entre
les víctimes es troba 1 ciclista. Al total del període 2010-2015, el pitjor any va ser 2014 a les
vies urbanes, amb un pic de 2 morts/hospitalitzats i 17 ferits, segons dades de la DGT. Aquestes
xifres resulten especialment preocupants per a un municipi de l’entitat com Campos.

•

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.

•

Pel que fa a l'estacionament en via pública, s'han comptabilitzat i estimat un total de 13.48014.000 places d'estacionament disponibles en els carrers de Campos. La major part d'aquestes
places es troben a Sa Ràpita, amb un total de 8.300-8.600 places estimades, mentre que l'àrea
del nucli de Campos disposa d'un total de 5.180-5.400.

•

En alguns punts del municipi s’han identificat il·legalitats (principalment estacionament en
vorera), en especial als entorns amb seccions viaries de 5-6 metres, on el pas amb vehicles
estacionats resulta dificultós.

•

Del total de l’estacionament als carrers de Campos, una part important es troba actualment
regulat amb zona blava, especialment al nucli urbà de Campos i Ses Covetes, amb una menor
presencia a Sa Ràpita. Del total de places d’estacionament al nucli urbà de Campos, estimades
en 5.180-5.400, aproximadament 170-200 places estan dedicades a estacionament regulat,
mentre que a Sa Ràpita son 370-400 places i a Ses Covetes la totalitat de places, estimada en
80-100 places.

•

Respecte a l’estacionament a parcel·les publiques o privades, se ha realitzat una estimació del
nombre de places disponibles en pàrquings públics del municipi així com a comerços i
empreses del municipi. En total, se han comptabilitzat entre 2.400 i 2.600 places
d’estacionament. Respecte als guals, son 1.467 places autoritzades per l’ajuntament de
Campos, 1.320 places al nucli urbà de Campos i 147 a Sa Ràpita, així com a Ses Covetes.

•

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 de 3,95 plaça d’estacionament per cada vehicle de mitjana.
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.

•

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
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