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41. CÀRREGA EN INFRAESTRUCUTRES VIÀRIES I SANITARIES 
 

Objectiu  
 
Obtenir quina és la pressió antròpica a diverses infraestructures públiques: trànsit, transport i 
sanitat. 
  
Conceptes 
 
IMD: Intensitat Mitjana Diària del trànsit.  
 
Atencions sanitàries: atenció primària més atenció hospitalària. 
 
Població de fet: població total i real.  Per poder quantificar aquesta dada es realitza l’Índex de 
Pressió Humana Diària. (sinònim de població base). 
  
Tipus 
 

Indicador socioeconòmic 
 

Disponibilitat de dades 
Dades Font Període de 

referència Mesura  Act Op Nom Codi 
1. Intensitats 
de Trànsit 
diari 

   
- 

 
* 

 
- 

Departament 
de carreteres. 
Consell insular 
de Menorca 

 
1997-2008 

2. Índex de 
cobertura i 
freqüència del 
transport 
públic per 
trams. 

   
- 

 
* 

 
- 

 
 
Consell Insular de 
Menorca 

 
 
2009 

3.Nombre de 
viatgers en 
transport 
públic 

  
X 

Transport públic de 
viatgers en tren, 
autobús i metro 

 
25 209 002 

Departament 
de carreteres. 
Consell Insular 
de Menorca. 

 
2004-2008 

4. Nombre 
d’atencions 
sanitàries a no 
residents 

   
- 

 
* 

 
- 

 
Pendent 

 

5. Nombre de 
metges, 
infermeres i 
llits en relació 
a la població 
de fet. 

     
IbSalut 
 
IBESTAT 

 

6. Nombre de 
cotxes 
matriculats 

  
X 

 
Explotació de  
matriculacions de 

 
77 209 009 

IBESTAT  
(a partir de dades 
de la DGT. 
Direcció General 

 
2003-2008 
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vehicles de Tràfic) 

7.Parc de 
vehicles i 
índex de 
motorització 

   
- 

 
Parque nacional de 

vehiculos 

 
70044 

(inventari 
nacional) 

 
Direcció 
General de 
Tràfic. 
Ministeri de 
Foment 

 
1999-2008 

Escala de les dades 
Mesura 
 

Escala espaial Escala temporal Unitats 
Idònia Disponible Idònia Disponible

 
1 

 
Illa 

 
X 

 
Mensual 

 
X 

 
Número de vehicles 

2** Illa  Anual   
Minuts Municipi X Mensual X 

 
3 

C.A.  Anual X  
Número de viatgers Illa X 

Municipi  Mensual X 
 
4 

C.A.  Anual   
*** Illa  

Municipi  Mensual  
 
5 

C.A.  Anual   
**** Illa  

Municipi  Mensual  
 
6 

C.A. X  
Anual 

 

 
X 

 
Número de vehicles Illa X 

Municipi X 
 
7 

C.A. X  
Anual 

 

 
X 

 
Número de vehicles Illa X 

Municipi X 
Metodologia 
 
Mesura PASSOS DADES 
1 A Recerca de dades mensuals referents a les 

intensitat mitjanes de tràfic a Menorca 
Intensitat de transit diària per carreteres de 
Menorca. 2002-2008 
(Finestra ‘1.a’ de l’arxiu ’41.càrrega en 
infraestructures viàries i socials.xls’) 

 
2** 

A Recerca de les dades sobre el número de 
línees de bus, els seus horaris i el seu 
recorregut 

Cobertura i freqüència del transport públic 
per trams a Menorca. Freqüència i nombre 
de trajectes per l'hivern i l'estiu. 2009 
(Finestra ‘2.a’ de l’arxiu ’41.càrrega en 
infraestructures viàries i socials.xls’) 

 
3 

A Recerca de dades sobre el nombre de 
viatgers de transport públic 

Viatgers del transport públic a Menorca per 
mesos. 2004 - 2008 
(Finestra ‘3.a’ de l’arxiu ’41.càrrega en 
infraestructures viàries i socials.xls’) 

B Càlcul de la variació anual  
((T-T-1)/T-1)*100 

 
4 

A Pendent de creuar dades d’atencions 
sanitàries amb targetes sanitàries 
 

 
*** 



Sistema d’indicadors per a la Gestió Integrada de la Zona Costanera de les Illes Balears. 
Dictamen 5/2007 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.  
 

 
5 

A Recerca del nombre de metges, 
infermeres i llits. 

(Finestra ‘5.a’ de l’arxiu ’41.càrrega en 
infraestructures viàries i socials.xls’) 

B Càlcul de lo anterior en relació a la 
població de fet 
Metges/ Índex de Pressió Humana 

6 A Recerca de dades sobre el número de 
cotxes matriculats 

Matriculació de vehicles per comunitat 
autònoma, illa, municipi i tipologia de 
vehicle. 2003-2008 
(Finestra ‘6.a’ de l’arxiu ’41.càrrega en 
infraestructures viàries i socials.xls’) 

7 A Recerca de dades sobre dades del parc de 
vehicles 

Parc de vehicles i nombre de vehicles cada 
1.000 habitants per comunitat autònoma, illa 
i municipi. 1999-2008 
(Finestra ‘7.a’ de l’arxiu ’41.càrrega en 
infraestructures viàries i socials.xls’) 

Comentaris 
 
*La mesura “Intensitats de Trànsit diari” no es té definit dintre del inventari estadístic de les Illes 
Balears 2010-2013. 
 
**Saber quina és la cobertura del transport públic ha generat més complexitat de l’esperada ja que 
en els organismes públics no es troben totes les dades. La informació que s’aproxima més a la 
realitat són les dades publicades en els diaris, però tot i així existeixen línees de bus no publicades. 
 
*** La mesura “atencions sanitàries a no residents” és impossible de calcular ja que en els centres 
sanitaris no es registra com a tal. Una aproximació seria creuar dades del total d’atencions sanitàries 
amb les targetes sanitàries d’altres comunitats autònomes, targetes sanitàries d’estrangers no 
residents i d’estrangers residents. Aquestes dades s’haurien de generar expressament així que 
comportaria augment de recursos. 
 
**** Tot i que existeixen dades sobre el nombre de metges, infermeres i llits, encara no es tenen 
dades oficiales de la població de fet. IBESTAT està actualment treballant en aquestes dades. 
 
Es pot comprovar com el número de vehicles cada 1000 habitants és, més o menys, constant durant 
els anys, tot i que el número de vehicles totals del parc de vehicles sí que augmenta, això es deu a 
que el padró municipal també ha augmentat. El parc de vehicles té en compte el número de cotxes 
matriculats i els enviats al desballestament, així que, dins d’una visió sostenibles, és més interessant 
el nombre de cotxes del parc de vehicles que no pas el de matriculacions. 
 
Canvis del Dictamen: 
 
- Anàlisis d’idoneïtat: Després d’haver tractat les dades, es pot considerar que l’anàlisi d’idoneïtat no 
és del tot correcte, ja que la “disponibilitat de dades” per la mesura 2 i 4 tindria un valor més baix. A 
més, el “estat de desenvolupament de la metodologia per calcular l’indicador” també disminuiria de 
valor ja que per la mesura 4 no s’ha pogut trobar una metodologia viable per obtindre aquestes 
dades concretes. Pel que fa a la “complexitat de gestió de l’indicador” disminuiria també perquè la 
mesura 2 i 4 són bastant complexes i per la 5 falta les dades de població de fet. 
 
- Canvi de nom del indicador: Degut a les mesures d’aquest indicador s’ha cregut convenient canviar la 
paraula ‘social’ per ‘sanitàries’ ja que són les úniques mesures que no són viàries. Així el nom del 
indicador passa de “càrrega en infraestructures viàries i socials” a “càrrega de infraestructures viàries 
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i sanitàries”. 
 
-Nova mesura: Per analitzar la pressió del transport s’ha cregut convenient incloure les mesures 
‘cotxes matriculats’ i ‘parc de vehicles i índex de motorització’. 
 
-Font: S’han consultat més fonts de les descrites: IbSalut, Consell de Menorca, IBESTAT. 
 

 
 
 
 
  


