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1. Antecedents i Metodologia
1.1 Presentació
El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Palma de Mallorca que a continuació
es presenta té per objectiu principal l'establiment de les línies d'actuació que, d'acord
amb les actuacions desenvolupades en els darrers anys, permeten aconseguir no
només un sistema de mobilitat sostenible per a Palma, sinó també que aquest sistema
estigui al servei del model de ciutat que es persegueix. Es planteja millorar la seguretat
viària de la ciutat, elevar la seva competitivitat, i en definitiva fer-la més equilibrada i
justa en el repartiment de l'espai públic i en les prioritats d'utilització.
És compartit per molts ciutadans que la presència del cotxe als carrers de Palma ha
anat disminuint gradualment. Les restriccions de trànsit a Centre Ciutat, principalment
mitjançant els ACIRE, els processos de peatonalització duts a terme, tant dins com
fora d'Avingudes, la incipient xarxa ciclista, els reforços de l'oferta de transport públic o
una política de dissuasió mitjançant l’ORA han establert repartiments espacials i
funcionals més equilibrats.
No obstant, encara queda molt camí per recórrer i són moltes les actuacions pendents.
Actuacions d'altra banda latents en l'imaginari dels responsables municipals des de fa
temps, però que suposen transformacions complexes, que comporten canvis en els
hàbits de comportament i per tant la seva implementació ha de ser molt explicada i
compartida perquè la ciutadania les senti com una millora. La priorització d'aquestes
actuacions ha de contrastar amb el model de ciutat que es pretengui, amb les
possibilitats d'inversió municipal, i amb el planejament urbanístic de la ciutat i el
territorial de l'illa.
Palma de Mallorca, a diferència d'altres ciutats mediterrànies, sempre ha viscut de
cara al mar, però també és cert que mentre moltes d'aquestes ciutats han fet un esforç
per integrar la façana marítima, a Palma les intervencions dutes a terme en els últims
anys en aquest sentit han estat reduïdes. Així, el front litoral no reuneix els requisits de
qualitat i homogeneïtat propis d'una ciutat turística, no s'ha connectat la zona de
Llevant de l'Eixample amb la costa i, sobretot, el Passeig Marítim segueix constituint
una via amb morfologia de carretera que representa una barrera d' accés al mar. Si
des de l'urbanisme es plantegen actuacions per dinamitzar aquesta zona de la ciutat
(Palau de Congressos, Pla Director del Port), el viari també ha de seguir aquesta
transformació.
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Però el PMUS de Palma de Mallorca, a la segona dècada del segle XXI, no pot limitarse a plantejar, des del punt de vista de la mobilitat, transformacions puntuals, sinó que
ha d'establir, mitjançant una diagnosi general la problemàtica de cada un dels modes
de transport de la ciutat i des d'aquesta perspectiva general prioritzar les actuacions
segons importància i viabilitat social i econòmica.
No sembla dubtós, que les maneres més toves, menys contaminants, és a dir, els no
motoritzats, peu i bicicleta són els que des d'una perspectiva sistèmica pateixen a
Palma d'una estratègia continuada que garanteixi la seva qualitat.
Així, la ja esmentada transformació de la façana marítima és una obra emblemàtica
urgent en la qual la ciutat porta treballant més de vint anys, però hi ha altres eixos,
principals i secundaris, menys paradigmàtics, que també han de ser objecte
d'intervenció si es vol establir aquesta garantia de continuïtat a la mobilitat no
motoritzada. Concretament la mobilitat de vianants és la més nombrosa tant en
nombre de viatges com en població que usa el mode, ja que " tots som vianants". En
un altre ordre d'idees des de la perspectiva de l'accessibilitat de l'espai públic (PMR),
que desenvolupa un elemental principi de justícia social: la mobilitat de tots els
ciutadans és un dret, el sistema de vianants implica també a tots els ciutadans, amb
independència de el seu estat físic, ja que en més del 30% de la nostra vida la
mobilitat està condicionada, sigui com nens, ancians, portadors de nens o gent gran.
Finalment, el caràcter turístic de Palma afegeix una raó més per a la reconversió de la
ciutat en una ciutat per caminar, on sigui possible recobrar l'alegria de sentir les
belleses urbanes, a una velocitat humana, sense sorolls ni contaminació, convertint
aquest camí vianants en un al·licient no menor per a veïns i visitants.
Així, tot i que la jerarquització viària establerta ha permès que aproximadament un
80% de la població resideixi en carrers amb un trànsit reduït amb el que això suposa
de millora de la qualitat de vida, també és cert que la població restant viu en vies que
encara mantenen característiques funcionals de carreteres interurbanes (alguns trams
dels carrers Aragó i Manacor, Avingudes, Eusebi Estada, etc.), o que prioritzen els
moviments motoritzats sobre els vianants, oblidant que el vianant no té ajuda en la
seva propulsió. Per tot això el present PMUS planteja una visió estratègica de la
mobilitat en la qual la ineludible jerarquia viària, vingui contrastada amb l'obtenció
d'uns mínims de qualitat urbana en totes les vies de la ciutat.
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Per això, aquest pla aposta per la promoció de modes de transport sostenibles,
especialment la manera peu. Així, la transformació dels principals eixos viaris incitarà
els desplaçaments a peu, considerant prioritari la millora de les connexions entre
l'Eixample i Centre Ciutat i de l'accés als centres educatius i la superació de barreres
per a la connectivitat transversal entre barris.
La millora del transport públic, principalment al corredor de Llevant on la configuració
actual de l'oferta és insuficient a l'estiu és un altre dels objectius que persegueix el
PMUS. D'aquesta manera, la revisió del camí de l'autobús, entès aquest en el seu
doble vessant, itinerari per on passa el parc, i accés per a vianants a les parades, s'ha
de revisar per garantir velocitat comercial i accessibilitat.
També s'ha d'integrar - regularitzar l'ús de la bicicleta, que ha passat en els últims anys
de ser una manera de transport pràcticament anecdòtic a tenir una certa rellevància. El
seu potencial de creixement és enorme per la seva competitivitat amb el cotxe pel que
fa a estalvi de temps i diners, pel que pot arribar a cotes de distribució modal similars a
la d'altres ciutats espanyoles i europees de les mateixes característiques. A més
d'aquests factors directes, la integració de la bicicleta a l'urbà, determina una
reconsideració d'usos de la via, incorporació i col·locació de mobiliari urbà, friccions
entre modes, molt enriquidora a mig termini, que totes les ciutats europees han
propiciat amb excel·lents resultats que inclouen regulacions, cada vegada més
encertades per a la feliç coexistència entre modes.
Aquest plantejament orienta implícitament el PMUS cap a una mobilitat més
responsable, en el qual l' ús de l'automòbil per a mobilitat no essencial (la qual no es
pot fer en un altre manera alternativa) es redueixi. Una major utilització del transport
públic i el creixement del viatge a peu incidiran en menys friccions i, en definitiva, en
una major seguretat viària.
No es pot deixar de banda la rellevància que té la mobilitat turística per la ciutat, que
pot afectar la qualitat de vida del resident (embussos, autobusos plens, etc.) Però que
també és una font de riquesa a la qual no cal renunciar. L'ingent nombre de turistes
que visiten l'illa constitueixen una oportunitat per a la ciutat. Una millor gestió dels
recursos actuals i la seva utilització a ple rendiment ("necessitem tots els modes de
transport"), ha de permetre disminuir aquest nivell de pressió i fer més agradable
l'estada al visitant.
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Específicament, el PMUS de Palma de Mallorca aposta, a més de per la ja comentada
transformació de vianants de Palma, per la utilització de les noves aplicacions
tecnològiques (TIC) per gestionar d'una forma més eficient les diferents ofertes de
mobilitat en els escenaris punta de demanda turística. La mobilitat urbana es pot
beneficiar en gran mesura de l'aplicació de les TIC, principalment mitjançant una
millora de la informació (senyalització variable, temps d'espera en parada, etc.).
En aquest sentit, la participació de Palma en el CIVITAS DYN @ MO és una aposta i
una oportunitat en aquesta línia ja que conjuntament amb les ciutats de Aachen /
Aquisgrà (Alemanya), Gdynia (Polònia) i Koprivnica (Croàcia) treballa en aquest
projecte els objectius, entre d'altres, són l'intercanvi directe d'experiències en matèria
de mobilitat i el llançament de projectes nous com la introducció del vehicle elèctric i
sistemes de pagament innovadors.

Així, són mesures pròpies del projecte CIVITAS DYN @ MO:
• Planificació urbana per a vianants i ciclistes.
• Renovació flota serveis municipals.
• Incorporació de vehicles híbrids i elèctrics en les flotes municipals.
• Foment del cotxe elèctric en el sector privat i entre els ciutadans.
• Serveis de mobilitat 2.0
• Sistema de rutes guiades en aparcaments subterranis.

També és una mesura finançada pel projecte CIVITAS DYN@MO l'elaboració del
present PMUS, el plantejament encaixa perfectament amb les mesures esmentades.
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1.2 Marc estratègic i de planificació
La redacció i estructura del Pla pren com a referència la guia que el 2006 publicava el
Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, per a l'elaboració d'un PMUS, així com en
l'establert en el Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació. També s'han
considerat altres referències com la guia d’ELTIS1. S'hi defineix que un PMUS és un
pla estratègic dissenyat per satisfer les necessitats de mobilitat de persones i
empreses a les ciutats i els seus voltants per a una millor qualitat de vida. S'ha de
basar en la planificació ja existent i ha de tenir en consideració els principis
d'integració, participació i avaluació "2.
Així, el Pla, des del seu marcat caràcter estratègic, defineix prioritats, i actuacions
tipus, estableix escenaris futurs i assenyala les consideracions necessàries en la seva
aplicació que permetin assolir els objectius monitoritzats en els terminis desitjats. De la
mateixa manera, estableix el mecanisme de seguiment que permetrà l'avaluació i
revisió contínua del pla, contemplant la possibilitat de corregir desviacions o reformular
objectius en una permanent adaptació a entorns dinàmics.
És ineludible adaptar de manera realista el PMUS, i concretament la quantificació dels
seus objectius no només als mitjans disponibles al llarg del temps de vigència, sinó
també als temps de transformació, participació i oportunitat que qualsevol canvi
d'hàbits precisa per ser assumit per la població. Així, l'evolució de procés entre la
detecció del problema i el que volem aconseguir i el com fer-ho necessita d'una
assumpció comunitària, que no és immediata.
Per descomptat que el PMUS de Palma de Mallorca recull el que estableix la
planificació existent a nivell europeu i estatal. La necessitat d'abordar els processos de
planificació d'una forma més sostenible i integrada, en concret en els sectors
relacionats amb la mobilitat urbana, ha estat àmpliament reconeguda per les diferents
administracions a llarg de tota Europa, des del nivell local fins al supranacional. A la
taula que mostrem a continuació s'inclouen tant les recomanacions i obligacions
sobrevingudes de l'entorn autonòmic, nacional i europeu com els estudis ja realitzats
en matèria de mobilitat per part de l'Ajuntament.
1

ELTIS és el Portal Europeu de mobilitat urbana creat per a l'intercanvi de coneixement i bones
pràctiques, finançat pel programa d'Intelligent Energy Europe (http://www.eltis.org)
2

Guidelines: Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Pla (Eltis Project,
2011. Http://www.mobilityplans.eu)
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.Tabla 1: Marc de planificació amb incidència en la mobilitat
MARC EUROPEU

Any

MARC ESTATAL

MARC MUNICIPAL I
AUTONÒMIC

2001

PLA DE MOBILITAT URBÀ

2004

PLA TERRITORIAL
DE MALLORCA
ESTRATÈGIA TEMÀTICA
PER AL MEDI AMBIENT
URBÀ COM(2005) 718

2005
2006

LLIBRE VERD

2007

CAP
A
UNA
NOVA
CULTURA
DE
LA
MOBILITAT
URBANA
COM(2007) 551
DIRECTIVA
2008/50/CE
DE QUALITAT DE L’AIRE

2008

PLA
D’
ACCIÓ
MOBILITAT URBANA

2009

DE

PLA
ESTRATÈGIC
D’
INFRAESTRUCTURES
I
TRANSPORT
2005-2020
(PEIT)
ESTRATÈGIA
DE
MEDI
AMBIENT URBÀ DE LA
XARXA DE XARXES DE
DESENVOLUPAMENT LOCAL
SOSTENIBLE (EMAU)
LEY 34/2007, DE 15 DE
NOVEMBRE, DE QUALITAT
DE L’AIRE I PROTECCIÓ DE
L’ATMOSFERA
PLA D’ACCIÓ 2008-2012 DE
L’ESTRATÈGIA D’ESTALVI I
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A
ESPANYA
ESTRATÈGIA
ESPANYOLA
DE MOBILITAT SOSTENIBLE
(EEMS) 2009

INSULAR

PLA DIRECTOR SECTORIAL
DE TRANSPORTS DE LES
ILLES BALEARS

MAPA
ESTRATÈGIC
SOROLL

PLA DIRECTOR SECTORIAL
DE
CARRETERES
DE
MALLORCA
ESTUDI DE MOBILITAT
VIANANTS I BICICLETES

LLIBRE BLANC FULL DE
RUTA CAP A UN ESPAI
ÚNIC EUROPEU DE
TRANSPORT: PER UNA
POLÍTICA DE
TRANSPORTS
COMPETITIVA I
SOSTENIBLE
COM(2011) 144

2011

LLEI 2/2011, DE 4 DE MARÇ,
D’ ECONOMIA SOSTENIBLE
ESTRATÈGIA ESPANYOLA
DE SOSTENIBILITAT
URBANA I LOCAL (EESUL)
PLA DE SEGURETAT VIAL
2012-2020

DE

DE

ACTUALITZACIÓ
DE
LES
DIRECTRIUS DE MOBILITAT I
APARCAMENT
PLA DE MILLORA DE LA
QUALITAT DE L’AIRE 20112015
ACTUALITZACIÓ I MILLORA
DEL MODEL DE SIMULACIÓ
PLA D’ACCESSIBILITAT
ESTUDI DE MOBILITAT DE LA
PLATJA DE PALMA

2013

ESTUDI DE DEMANDA DE L’
EMT DE PALMA DE MALLORCA
LLEI DE TRANSPORTS
TERRESTRES I DE MOBILITAT

2014
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1.2.1 Llei d’economia sostenible
De l'entorn supramunicipal destacarem per la seva importància per a l'elaboració del
present PMUS, la Llei d'Economia sostenible, que assenyala com a principis i
objectius:
a) El dret dels ciutadans a l'accés als béns i serveis en unes condicions de
mobilitat adequades, accessibles i segures, i amb el mínim impacte
ambiental i social possible. En aquest sentit, el Pla assumeix el principi
d'accessibilitat universal, l'accessibilitat com a dret social, és a dir, que
qualsevol ciutadà de Palma de Mallorca ha de poder accedir a qualsevol altre
punt de la ciutat independentment de si disposa de vehicle o no. Així, es
fomentaran les maneres més sostenibles com el transport públic i la mobilitat a
peu i en bicicleta.
b) La participació de la societat en la presa de decisions que afectin la
mobilitat de les persones i de les mercaderies. Per a això, la ciutat de
Palma de Mallorca va constituir el setembre de 2013 de la Mesa de Mobilitat i
instituir com a instrument de debat sectorial dels tallers de participació.
c) El compliment dels tractats internacionals vigents a Espanya relatius a la
preservació del clima i la qualitat ambiental, pel que fa a la mobilitat i
l'adequació a les polítiques comunitàries en aquesta matèria. En aquest
sentit, el Pla assumeix com a pròpia l'estratègia europea 20/20/20.
d) L'establiment de nous serveis de transport ha de supeditar-se a
l'existència d'un volum de demanda d'acord amb els costos d'inversió i
manteniment, tenint en compte, en tot cas, l'existència de modes
alternatius de la deguda qualitat, preu, seguretat, així com els resultats de
la seva avaluació ambiental. El Pla incorpora la reestructuració de l'oferta de
transport públic prevista, a fi de maximitzar i optimitzar el seu rendiment.
De la mateixa manera, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible assumeix els
objectius que la llei desenvolupa per a les Administracions Públiques:
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Contribuir a la millora del medi ambient urbà i la salut i seguretat dels
ciutadans i l'eficiència de l'economia gràcies a un ús més racional dels
recursos naturals.
Integrar les polítiques de desenvolupament urbà, econòmic, i de mobilitat
de manera que es minimitzin els desplaçaments habituals i facilitar
l'accessibilitat eficaç, eficient i segura als serveis bàsics amb el mínim
impacte ambiental.
Promoure la disminució del consum d'energia i la millora de l'eficiència
energètica, per al que s'han de tenir en compte polítiques de gestió de la
demanda.
Fomentar els mitjans de transport de menor cost social, econòmic,
ambiental i energètic, tant per a persones com per a mercaderies, així com
l'ús dels transports públic i col · lectiu i altres modes no motoritzats.
Fomentar la modalitat i intermodalitat dels diferents mitjans de transport,
considerant el conjunt de xarxes i mitjans de transport que facilitin el
desenvolupament de modes alternatius al vehicle privat.

Finalment, la llei estableix que la concessió de qualsevol ajuda o subvenció a les
administracions autonòmiques o entitats locals inclosa en la Llei de Pressupostos
Generals de l'Estat i destinada al transport públic urbà o metropolità, es condicionarà
al fet que l'entitat beneficiària disposi del corresponent Pla de Mobilitat Sostenible, i al
seu coherència amb l'Estratègia Espanyola de Mobilitat Sostenible.

1.2.2 Pla Territorial Insular de Mallorca i Pla Director Sectorial de
Transports de les Illes Balears.
El Pla Territorial Insular de Mallorca va ser aprovat el 2004 i modificat el 2010 i 2011.
S'hi plantejaven diferents connexions ferroviàries que van ser recollides posteriorment
en el Pla Director Sectorial de Transports.
La planificació del Govern dels lIIes Balears, mitjançant el Pla director sectorial de
transports de les IIles Balears, de 28 d' abril de 2006, analitza la situació del transport
ferroviari i d'autobusos i adopta actuacions amb l' objectiu d'unificar el transport públic
en les illes per facilitar i incentivar el seu ús, integrant la xarxa de transport públic per
carretera i proposant completar la xarxa ferroviària mitjançant extensions.
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Algunes de les actuacions plantejades en aquest Pla ja s'han desenvolupat:
• Soterrament de les vies del tren al seu pas per Palma, excepte el tren de Sóller
• Estació Intermodal de Transports de Palma (Mallorca)
• Metro Palma-UIB (Mallorca)
No obstant, la majoria de les actuacions previstes no s'han executat, com a
conseqüència de l'actual context de crisi i, segurament, a la vista de la infrautilització
de la línia de metro de la UIB. Especialment significativa és la no execució de:
-Tramvia bahia de Palma (Santa Ponça - Palma s’Arenal - Aeroport).
- Tramvia anell avingudes de Palma
- Corredor ferroviari Palma – Aeroport - Santanyí
Altres actuacions, que no són infraestructurals i que poden tenir un impacte
especialment positiu en la utilització del transport públic com són la integració tarifària,
tampoc s'han desenvolupat.
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1.2.3 Pla Director Sectorial de Carreteres de Mallorca
El Pla Director Sectorial de Carreteres de Mallorca, aprovat el 2006 i modificat el 2009,
preveia una sèrie d'intervencions que afectaven molt directament a la xarxa viària de
Palma de Mallorca. Entre elles destaquen les següents:
o

Desdoblament de la Ma - 30, entre la Ma -19 i la Ma -13. Aquest projecte es
troba en execució a dia d'avui.

o

Prolongació Ma-30 des de Ma-13 (autopista Palma Inca) a Ma-11 (carretera de
Sóller). L'execució d'aquest tram està paralitzat pendent de la modificació /
definició del traçat cap a "Ponent".

o

Prolongació Ma -30: Duplicació de calçada Camí dels Reis. L'últim projecte
presentat fins a la data, contemplava soterrar la via connectora en el seu tram
per camí dels Reis, tornant a la superfície al polígon de Can Valero. Aquesta
actuació, de moment, es troba paralitzada.

o

Duplicació de calçada de la Ma - 1040 (carretera Establiments) entre Camí dels
Reis i la Ma -20 (via de cintura).

o

Ampliació d'un carril a l'autopista Ma-1 (autopista de Ponent) cap a Palma
Nova. S'afegirà un carril a costa de reduir la mitjana enjardinada existent.

o

Ampliació d'un carril a l'autopista Ma -19 (autopista de Llevant-aeroport). Afegir
un carril de circulació entre la sortida de l'aeroport i la sortida de l'Arenal a
costa de reduir la mitjana enjardinada existent.

o

Proposta de completar diferents enllaços de la Ma - 20: amb la Ma -13, la Ma 15 (autovia Manacor), barri de Son Gotleu i la Ma -19 (autopista Llevant).

o

Enllaç de la Ma -19 (autopista Llevant) amb el Molinar. Obra en execució.
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El Pla també plantejava una serie d’actuacions complementàries en materia de
transport públic
destaquen:

entre

les

que



Realització de carrils BUS-VAO,
prioritariament en els accessos
per Ma-1 i Ma-19



Realizació d’aparcaments de
dissuassió a les diferents
corredors
d’accessos
i
relacionats amb la xarxa
ferroviària o tranviària. En
aquest sentit l’Ajuntament ha
executat el de Son Fuster i
ampliat el de Son Sardina.
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1.2.4 Llei de transports terrestres i de mobilitat
El 17 de gener el Govern va aprovar el Projecte de Llei de transports terrestres i
mobilitat de les Illes Balears, estant en el moment actual en fase de tramitació
parlamentària. En aquesta normativa s'han establert els principis i objectius que han
d'orientar la mobilitat a les Illes Balears. Tots ells recollits en el present pla.
Principis
a) El dret dels ciutadans a l'accés als béns i serveis en unes condicions de mobilitats adequades,
accessibles i segures, i amb el mínim impacte ambiental i social possible.
b) L'impuls a la mobilitat sostenible entesa com la que se satisfà en un temps i amb un cost raonable que
minimitzen els efectes negatius sobre l'entorn i la qualitat de vida de les persones.
c) La implicació de la societat en la presa de decisions que afectin la mobilitat de les persones i les
mercaderies.
d) El compliment dels tractats internacionals vigents a Espanya relatius a la preservació del clima i la
qualitat ambiental, pel que fa a la mobilitat i l'adequació a les polítiques comunitàries en aquesta matèria.
e) L'establiment de nous serveis de transport supeditat a l'existència d'un volum de demanda d' acord amb
els costos d'inversió, operació i manteniment, tenint en compte les maneres alternatives de qualitat, preu i
seguretat adequades, com també els resultats de la avaluació ambiental.

Objectius
a) Contribuir a millorar el medi ambient urbà i rural, la salut i la seguretat dels ciutadans, les polítiques de
desenvolupament sostenible i l'eficiència de l'economia, fent un ús més racional dels recursos naturals
b) Integrar les polítiques de desenvolupament urbà, econòmic i de mobilitat de manera que es minimitzin
els desplaçaments habituals i facilitar l'accessibilitat eficaç, eficient i segura als serveis bàsics amb el
mínim impacte ambiental.
c) Promoure la disminució del consum d'energia i la millora de l'eficiència energètica tenint en compte les
polítiques de gestió de la demanda.
d) Fomentar els mitjans de transport de menor cost social, econòmic, ambiental i energètic tant per a
persones com per a mercaderies, així com l'ús del transport públic i col · lectiu i altres mitjans de transport
no motoritzat.
e) Fomentar la intermodalitat dels mitjans de transport, tenint en compte el conjunt de xarxes i mitjans de
transport que faciliten el desenvolupament de mitjans alternatius al vehicle privat.
f) Fomentar mitjans de transport més accessibles com a via imprescindible per aconseguir la integració i la
millora de la qualitat de vida personal.

Cleaner and better transport in cities

A més dels plans de mobilitat, la llei estableix altres instruments d'avaluació i millora de
la mobilitat entre els quals destaquen els estudis de mobilitat de grans centres
atraients de mobilitat, supeditant a la normativa urbanística i territorial existent.

1.2.5 Mapa estratègic de soroll 2008
Aquest Pla elaborat pel Grup d’Investigació en Instrumentació i Acústica Aplicada de la
Universitat Politècnica de Madrid per a l’Agenda 21 de l’Ajuntament de Palma de
Mallorca, estableix la filosofia i línies d'actuació que conformen la política de reducció
del soroll de la ciutat. El mapa estratègic proposa les següents accions:
o

Reducció de la velocitat dels vehicles.
o Reducció dels límits de velocitat.
o Rotondes o glorietes.
o Detectors de velocitat amb semaforització.

o

Ordenació del trànsit.
o Eliminació i / o limitació del trànsit privat.
o Canvis de traçat en línies d'autobusos.
o Adequació a zona de vianants de carrers.
o Redistribució de fluxos mitjançant semaforització o circumval·lació.
o Zona blava
o Polítiques de foment de transport públic.
o

Control en la font.
o Instal·lació d'asfalts absorbents.
o Substitució de bandes sonores per elements dissuasius de menor
repercussió sobre els nivells sonors.
o Eliminació de la doble fila.
o Pantalles acústiques.
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1.2.6 Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire 2011-2015
El Pla, realitzat pel Govern de les Illes Balears, emprèn les actuacions necessàries per
millorar la qualitat de l'aire del municipi amb vista a complir amb les directrius europees
i estatals sobre la matèria. En el moment de redactar el Pla, Palma incomplia amb els
límits establerts pel que fa a la mitjana diària anual d'immissions de NO2.
Entre les mesures del Pla relacionades amb la mobilitat destaquen les següents:
2. Equips de control de " retrofitting " per a vehicles
o

Control del compliment de normativa ITV. Control d'emissions de contaminants
a vehicles per part d'agents de l'autoritat al carrer.

3. Gestió de contractes a l'Administració
• 3.1. Nous vehicles, incloent vehicles de baixes emissions:
o

Adquisició de vehicles híbrids per a serveis públics. Forma part de la mesura
P2.2 del projecte CIVITAS - DYN @ MO

o

Electrificació del tren entre L’estació d'enllaç i Sa Pobla i l'estació d'enllaç i
Manacor

• 3.2. Vehicles de serveis de transport més nets: Renovació de la flota de busos dièsel
amb busos de gas natural
4. Planificació i gestió del trànsit
• 4.1. Zones de baixa emissió: Creació de noves zones ACIRE
• 4.2. Taxes d'accés a zones congestionades: Implantació de Zones Urbanes
d'Ambient Protegit (ZUAP) o Zones de baixa emissió
• 4.3. Diferenciació en les taxes dels aparcaments: Modificar els preus de les tarifes
ORA i aparcaments SMAP segons el grau de contaminació del vehicle.
• 4.4. Gestió de places d'aparcament: Informació mitjançant plafons de l'estat dels
aparcaments a l'entrada de ciutat. Es correspon amb la mesura P3.2 del projecte
CIVITAS - DYN @ MO
• 4.5. Reducció efectiva dels límits de velocitat i el seu control

Ajuntament

de Palma de Mallorca

rganisation • Date

19 / 248

Cleaner and better transport in cities

o

Limitació de velocitat màxima en via de cintura a 80 km / h en el tram que
transcorre pròxim al túnel de Gènova

o

Limitació de la velocitat a 100 km / h a la via de cintura

• 4.6. Transport alternatiu (foment de la bicicleta o Infraestructures per a vianants)
o

Planificació de la mobilitat a peu i l'ús de la bicicleta. Forma part de la mesura
P1.2 del projecte CIVITAS - DYN@MO

o

Bicipalma. Forma part de la mesura P1.2 del projecte CIVITAS - DYN@MO

o

Augment del nombre de ciclocarrers, vies ciclistes i carrils - bici

o

Accions per fomentar la mobilitat a peu

o

Ampliació de zones d'aproximació a semàfors

• 4.7. Transport de mercaderies: Ajudes destinades a la promoció de la conducció
eficient de vehicles turisme i vehicles industrials. Conveni amb IDAE
• 4.8. Millora efectiva del transport públic
o

Projecte de noves tecnologies Mobility 2.0. Es correspon amb la mesura P3.1
del projecte CIVITAS - DYN @ MO

o

Creació de noves línies EMT Express

o

Sistemes de localització, adaptació tecnològica i de qualitat al bus interurbà

o

Ampliació del nombre de carrils -bus

o

Integració targetes EMT i Mobilitat

• 4.9. Planificació urbana que asseguri facilitats per a un transport sostenible
o

Mesures dins de la Llei de Mobilitat

o

Implantació de mesures de mobilitat en instal·lacions comercials i grans
superfícies, dins del Pla General d'Ordenació Urbana

o

Elaboració del PMUS (Pla Mobilitat Urbana Sostenible). Es correspon amb la
mesura P1.1 del projecte CIVITAS - DYN @ MO)
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o

Connexió de l'autopista de Llevant amb el Molinar i el Camí Fons

o

Desdoblament de la ronda d'accés a Palma

• 4.10. Altres: Subvencions per modernitzar el parc automobilístic de vehicles per
carretera, promoure el vehicle elèctric i establir noves estacions de recàrrega elèctrica,
de GNV o GLP. Conveni amb IDAE
7. Introducció o augment d'impostos mediambientals: Modificació de l'Impost de
circulació
8. Mesures per protegir nens o altres col · lectius sensibles: Accions per facilitar
l'arribada d'escolars a peu o amb bicicleta al centre.

1.2.7 Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana
El procés de revisió del PGOU, iniciat el 2012, per a la seva adaptació a la nova
realitat econòmica i social de la ciutat, s'ha plantejat com l'oportunitat de definir
col·lectivament el "Model de Ciutat" i plasmar-hi el major consens polític i ciutadà. Tant
aquest procés de revisió com el de participació mantingut al voltant d'aquest PMUS
han establert vies de comunicació efectiva per garantir la coherència del model de
ciutat al que un i altre contribueixen.
En concret, i pel que fa a la mobilitat el nou PGOU de recollir, entre altres, els
següents aspectes:
• Les diferents xarxes previstes (ferroviàries, viàries, de bicicletes i vianants)
incloent les alineacions corresponents en aquelles vies que pateixen
determinats estrangulaments (Manacor, Aragó, etc) i les reserves de sòl
previstes per a les vies interurbanes.
• L'obligatorietat d'establir activitat comercial en els baixos de la xarxa bàsica de
vianants.
• Les dotacions d'aparcament de l'activitat terciària.
• La reserva d'espais per a aparcaments de dissuasió
• La sobredotació l'aparcament residencial a aquelles zones de la ciutat amb
dèficit d'aparcament
• El contingut que han de tenir els estudis de mobilitat generada que estableix
la Llei del Sòl.
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• Criteris d'urbanització per a nous equipaments, especialment escoles
(amplades de voreres, accessos motoritzats, etc.)
• Dotacions d'aparcaments per a bicicletes en els nous edificis.
• Reserves d'espais interiors (molls) per a la realització d'operacions de càrrega
i descàrrega en aquelles activitats comercials que superin una determinada
superfície.
• Espais mínims d'emmagatzematge en els comerços d'hostaleria i restauració.

1.2.8 Estudis municipals previs en matèria de Mobilitat
A nivell municipal s'ha d'indicar que l'Ajuntament de Palma des del 2001 ha realitzat
diferents plans i estudis de mobilitat.
El Pla del 2001 va ser una aposta per l'alliberament de trànsit de Centre Ciutat amb
una proposta d'augment dels ACIRE, la restricció de capacitat de circulació i
d'aparcament d'aquesta zona de la ciutat i un esquema de corones tarifàries de
dissuasió del viatge al centre. Paral·lelament es va plantejar culminar el pla
d'aparcaments perimetrals d'Avingudes,
En els estudis realitzats el 2009 (revisions de les directrius de mobilitat i aparcament i
l'estudi de mobilitat de vianants i bicicletes) les propostes de potenciació de la mobilitat
sostenible, transcendeix Avingudes, passant a l'Ensanche, tant als vianants (eixos de
Blanquerna i Fàbrica) com de regulació de l'estacionament ORA, amb un augment
significatiu del nombre de places. També es resolen alguns nusos viaris conflictius de
Via Cintura (connexió amb Ctra. de Manacor) que possibiliten una major i millor
utilització d'aquesta infraestructura i una descongestió de trànsit del centre de la ciutat.
Finalment, es realitza una aposta decidida per la bicicleta mitjançant la proposta d'una
xarxa ciclista i la implantació d'un sistema de bicicleta pública.
L'any 2011 es va procedir a realitzar una revisió del model de simulació que va
permetre disposar d'un instrument actualitzat de predicció dels nivells de congestió a la
ciutat de Palma i avaluar l'impacte de possibles canvis de l'esquema viari.
L'Ajuntament de Palma també va desenvolupar el 2011 un Pla d'accessibilitat en què
s'analitza l'estat de les voreres de la ciutat i les propostes d'intervenció necessàries per
complir amb la normativa estatal i autonòmica en aquesta matèria.
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Durant el 2013 també es va executar l'estudi de mobilitat de Platja de Palma
encarregat pel Consorci de Platja de Palma. L'estudi estava associat al procés de
renovació urbana del sector de la Platja de Palma constituït pels barris de Can Pastilla,
Les Meravelles i S'Arenal, que, des de la perspectiva de la mobilitat interna i de
l'accessibilitat des de l'exterior, venia impulsat per una ambiciosa recuperació de
l'espai públic.
La reordenació urbanística propiciava un canvi funcional, i una redistribució de la
vialitat. Així, l'estudi conté una anàlisi del funcionament de les sortides i accessos
previstos, de l'ordenació de la superfície dels barris analitzats i aporta solucions
d'ordenació viària adreçades a la millora del sistema de comunicació rodada,
aparcament i els vianants a l'interior de Platja de Palma i a la seva connectivitat amb la
resta de la ciutat.
D'altra banda per a l'elaboració del PMUS s'han recollit les dades de població,
motorització, renda, ocupacions terciaris i industrials així com d'activitats singulars, en
particular a l'activitat turística (hotels, aparcaments de platja, zones d'oci...) que siguin
susceptibles de generar o atraure viatges en vehicle privat a la ciutat de Palma i per
tant afecten els seus sistema de mobilitat.
Finalment, l'EMT, dins del projecte CIVITAS DYN@MO, ha realitzat el 2013 un estudi
de demanda on s'han analitzat les principals problemàtiques en matèria de transport
públic de la ciutat de Palma de Mallorca. L'estudi s'ha centrat especialment en donar
resposta, entre d'altres aspectes, a la demanda de transport públic del corredor de
Llevant, la millora de l'accessibilitat als hospitals i l'impuls del transport a la demanda
en aquelles zones de la ciutat de baixa densitat .

1.3 Àmbit d’aplicació
Àmbit territorial
El Pla de mobilitat Urbana i Sostenible de Palma de Mallorca, reconeixent que les
dinàmiques supramunicipals condicionen la mobilitat de la ciutat, té preceptivament
com a àmbit territorial únicament el terme municipal de la ciutat.
No obstant això, en conseqüència encara que les propostes del Pla es circumscriuen
exclusivament a aquest àmbit territorial les implicacions amb el seu entorn són tan
importants en matèria de mobilitat que en certs aspectes, ha calgut preveure un àmbit
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territorial més extens, el que condiciona l'àmbit del model de mobilitat, i especialment
els seus centroides exteriors.
Àmbit temporal
El present document Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Palma de Mallorca té un
període temporal de vigència entre el 2014 - 2020, coincident amb altres plans com el
de Seguretat Vial a nivell estatal o amb els objectius marcats per diferents directives
europees com la 20/20/ 20

1.4 Procés metodològic
El Pla parteix de la definició d'uns objectius per al sistema de mobilitat de la ciutat
d'acord amb les directrius establertes en els marcs europeus i estatals en matèria de
mobilitat. Cadascun d'aquests objectius emmarcats en noms genèrics, representen
atributs del sistema que el Pla desenvolupa participativament, establint accents i
prioritats d'acord amb la visió dels agents. També aquests objectius es monitoritzen
quantitativament, de manera que tota la gestió posterior del pla queda sotmesa a la
consecució dels ratis establerts, que es constitueixen en reptes del Pla i per tant en
instruments de seguiment fonamentals.
El Pla continua amb una diagnosi de la mobilitat desenvolupada a partir de l'estudi
tècnic d'oferta i demanda, projectada totes dues, segons les tendències previsibles, a
l'horitzó temporal límit del Pla, any 2020. Aquesta diagnosi s'ha ponderat amb
l'aportació qualitativa extreta de les entrevistes sostingudes amb els membres de la
Mesa de Mobilitat de la ciutat de Palma de Mallorca així com amb dels sis tallers duts
a terme, que es veuran desenvolupats en l'apartat de participació.
L'estructura de la diagnosi s'ha organitzat per modes de transport, establint apartats
específics dedicats a aspectes més transversals com són la mobilitat turística, la
seguretat viària o l'impacte mediambiental de la mobilitat.
A partir d'aquesta diagnosi qualitativa i quantitativa s'han detectat els punts febles del
sistema de mobilitat, i en base a això, s'han definit les línies estratègiques,
monitoritzades també per garantir el compliment dels objectius del Pla i acompanyades
de la descripció de mesures necessàries o caixa d'eines que constitueixen el PMUS.
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Com mecanismes de seguiment i avaluació es planteja la realització d'un informe de
seguiment anual que reculli la bateria d'indicadors que monitoritzen objectius i línies
estratègiques.

Figura 1: Procés metodològic
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2 Diagnosi
2.1 Marc socioeconòmic
La zonificació considerada correspon a la divisió en barris que zonifica actualment la
ciutat de Palma. També s'han utilitzat àmbits territorials més amplis com Centre Ciutat,
(interior Avingudes), Eixample / Eixample (interior Via Cintura), o Exterior Via Cintura
per al tractament d'altres agregacions com ara, l'aparcament.

Figura 1: Zonificació
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2.1.1 Població
A la ciutat de Palma, el 2013, consten censats 421.708 habitants, un 21 % més que
l'any 2001, increment molt més acusat que el registrat a Espanya (14,6%). La pràctica
totalitat d'aquest creixement es va produir en el període comprès entre 2001 i 2008,
estabilitzant a partir d'aquesta data.
Si distingim entre les diferents zones de la ciutat, a diferència del que ha passat en
altres cascos històrics de ciutats espanyoles, el de Palma (" Centre Ciutat ") no ha
perdut població en aquests anys, sinó tot el contrari, s'ha incrementat en un 6,3% entre
2001 i 2013. Sembla que els processos de peatonalització i restriccions d'accés al
vehicle privat no han provocat en general l'expulsió del resident original.
D'altra banda, s'observa un important creixement de la població, a l'exterior de Via
Cintura, un 43 % en aquest període, el que inevitablement propicia un increment dels
desplaçaments motoritzats per l'augment de la seva longitud.
Pel que fa a la relació de la població de Palma amb el de la resta de l'illa, la proporció
s'ha mantingut constant, sent d'aproximadament un 50%.
Figura 2: Evolució de la Població en Mallorca por Corones
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Fuente: INE y Ajuntament de Palma de Mallorca

Per contra, destaca l'increment del pes relatiu de les poblacions veïnes a Palma, que
equival, aproximadament, a un terç de la capital. Així, s'ha produït un desplaçament
d'habitants a poblacions de l'extraradi bé per qüestions econòmiques, és més barata
l'habitatge, bé per millorar la seva qualitat de vida. Aquesta translació determina un
augment dels desplaçaments motoritzats en els últims anys

Cleaner and better transport in cities

Figura 3: Població de Palma i Ajuntaments limítrofes (Calvià,

Marratxí i Llucmajor)

Les zones més densament poblades, amb més de 450 hab. / Ha, són les de Camp
d'en Serralta, Marquès de Fontsanta, Bons Aires, Pere Garau i Foners, és a dir, bona
part de les zones que anomenem Eixample interior. Per contra, algunes de les zones
contigües a Via de Cintura suporten densitats de població sensiblement baixes,
inferiors als 100 hab. / Ha: Son Dureta, Camí de Jesus, Amanecer. La pràctica totalitat
dels barris situats fora de Via Cintura registren encara una densitat de població inferior
a aquest llindar.
Pel que fa al Centre Ciutat, els seus 25.000 habitants, conformen una zona amb una
densitat mitjana de 180 ha. / Ha, bastant homogènia entre els barris que conformen el
Centre, excepte els situats més al nord (La Missió i plaça de Patins) que ascendeixen
a prop de 250 hab. / ha.
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Figura 4: Densitat de població (hab/Ha)

Destaca la notable proporció de població estrangera, aproximadament un 20%, dels
quals corresponen a ciutadans comunitaris, especialment ciutadans del centre i nord
d'Europa que trien com a residència Palma de Mallorca.
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2.1.2 Motorització
El parc de turismes4 de la ciutat de Palma de Mallorca el 2013, és de 186.545,
registrant un descens del 2% respecte al 2001 tot i haver-se incrementat la població en
un 21%. Així, la motorització ha passat de 544 turismes/1.000 ha., en 2001 a 442
turismes/1.000 ha, en 2013. Aquesta reculada és atribuïble únicament a la crisi
econòmica, sinó que respon a factors d'envelliment de la població, a les polítiques de
dissuasió de l'ús del cotxe i el desplaçament de part de la població resident amb un
cert poder adquisitiu als municipis de l'entorn. Aquest factor s'ha de considerar, a mig
termini, en les projeccions dels creixements del trànsit, en el dimensionament de
polítiques d'aparcaments per a residents i en la revisió de la normativa urbanística en
els nous habitatges.

Figura 5: Evolució de la motorització (turismes/1.000 hab.)
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Si considerem les diferències de motorització per zones s'observa que els valors més
alts, superiors als 500 turismes/1.000 habitants es registren als barris de baixa densitat
com Son Armadans, Son Dureta, Son Vida, Son Anglada, Establiments i Son
Espanyol, a més de en algunes zones de Centre Ciutat. Cal indicar que en aquesta

4

Es consideren únicament els vehicles de residents, descartant aquells d'empreses (més de 3
vehicles per titular).
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zona de la ciutat la motorització és propera als 600 turismes/1.000 habitants,
anòmalament alta i que pot estar vinculada a un empadronament no relacionat amb
l'habitatge real sinó amb el lloc de treball a fi de disposar de targeta de residents del
ORA o de la zona ACIRE.
Figura 6: Motorització (turismes/1.000 ha.)

Si el creixement de turismes ha estat nul, per contra sí que s'ha observat un increment
significatiu de motos i ciclomotors: aproximadament un 45% entre 2001 i 2013 (prop de
25.000); encara que amb una certa tendència a l'estancament en els últims anys.
Aquesta dada és positiva des del punt de la sostenibilitat i congestió (menor ocupació
d'espai i menor contaminació), però pot incidir en un augment de les víctimes es tracta
d'un mode de transport més fràgil.
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2.1.3 Activitat econòmica
En el 2013 la ciutat de Palma de Mallorca registrava 182.000 de llocs de treball,
observant-se un descens proper al 10% respecte al 2005 com a conseqüència de la
crisi econòmica.
Cal indicar que la diferència entre els treballadors empleats a la ciutat i els treballadors
residents de la ciutat és de 40.000. Així, la centralitat espacial de l'activitat, i la
localització de residència i serveis determina un important flux de persones de fora del
municipi que entren diàriament a treballar a Palma, viatges de llarg recorregut que
obligadament han de realitzar en mitjans motoritzats totalment o parcialment.
D'altra banda, en els últims 15 anys, s'han anat deslocalitzant activitats del centre, amb
destinació a la perifèria de Palma (fora de Via Cintura): centres comercials, hospitals
de Son Espases i Son Llàtzer, desenvolupament dels polígons industrials (Son
Castelló i Son Rossinyol) i la Universitat.
El trasllat d'activitat econòmica a la perifèria comporta que, tot i tenir un bon servei de
transport públic, moltes vegades aquest no pot competir en temps amb l'ús de
l'automòbil particular, el que propicia una utilització majoritària del vehicle privat en les
relacions transversals.

Figura 7: Evolució de l’ocupació (milers d’afiliats a la SS.)
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En definitiva, l'evolució del ciutadà de Palma llança un perfil econòmic menor i / o un
envelliment acusat. La ciutat manté la seva activitat d'oci i turisme, pel que segueix
sent un embornal d'ocupació que determina una important mobilitat laboral amb origen
extern a la ciutat.
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2.2

La distribució modal

L'evolució de la distribució modal en els últims anys es caracteritza per un descens
continuat de l'ús del cotxe. En aquest descens han influït dos factors, en primer lloc la
conjuntura econòmica, que en aquests últims anys s'ha traduït en una reducció de la
mobilitat general (d'un 10% dels desplaçaments dels residents de Palma) però, en segon,
per les diferents polítiques de dissuasió de l'ús del cotxe que han desenvolupat els
diferents consistoris: peatonalitzacions, ACIRES i ORA.
Figura 8: Motiu de viatge (%)
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El transport públic va patir un descens del nombre de viatgers en valors absoluts entre
2009 i 2013, encara que va mantenir i fins i tot va millorar una mica la seva participació en
la distribució modal, és a dir, va resistir millor la crisi econòmica que el cotxe. En aquesta
reducció de l'ús del transport públic segur que va influir la supressió de la gratuïtat del
transport als menors de 16 anys en l'any 2012.
Pel que fa a la mobilitat a peu, es constata una important transformació entre 2001 i 2009,
en bona mesura, com a conseqüència dels processos de peatonalització duts a terme a
Centre Ciutat. Entre 2009 i 2013, es va mantenir la seva mobilitat en valors absoluts,
incrementant-se en termes relatius, també com a conseqüència de les peatonalitzacions
implementades en Blanquerna i Fàbrica.
L'única manera que va incrementar el nombre de desplaçaments, tant en valors absoluts
com relatius entre 2009 i 2013, va ser la bicicleta, en bona mesura determinat per la
notable expansió de la xarxa ciclista.

Gestiones
Ocio/Diversión
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Figura 9: Distribució modal dels residents de Palma (%)
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Pel que fa a la distribució modal dels aproximadament 240.000 desplaçaments de forans
que es realitzen diàriament s'observa una utilització majoritària del cotxe, propera al 80%,
conseqüència de la major debilitat quant oferta i possibilitats connexió del transport públic
interurbà. Així, si considerem la totalitat dels aproximadament 1,2 milions de
desplaçaments diaris (residents més forans), la participació del cotxe pràcticament arriba
a la meitat del total de la mobilitat de la ciutat.
.
Figura 10: Distribució modal dels foranis de
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Figura 11: Distribución modal total (residents més
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La mobilitat per motiu treball és que es concentrada més marcadament durant el dia: un
30% es fan entre les 8 i les 9 del matí, el que genera puntes de trànsit i dec congestió en
alguns punts. Per contra, els motius oci i compres, fins i tot amb puntes a mig matí i mitja
tarda, es reparteixen més homogèniament al llarg del dia i, per tant, tenen una menor
participació en la congestió de trànsit
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Figura 12: Evolució horària de la Mobilitat per motiu de viatge (%)
Histograma de viajes - Compras

Histograma de viajes - Trabajo
35,00%

30,00%

30,00%

25,00%

25,00%

20,00%

20,00%

15,00%

15,00%

10,00%

10,00%

5,00%

5,00%

0,00%

0,00%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
horas

horas

Histograma de viajes - Vuelta a casa

Histograma de viajes - Ocio
20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
horas

horas

El descens de la mobilitat general repercuteix en una disminució del trànsit, i, en
conseqüència, en una circulació més fluida, la qual cosa incideix en una reducció
generalitzada dels temps de desplaçament, fins i tot en transport públic, ja que igualment
es veu beneficiat per aquest descens de la congestió
Únicament augmenta la longitud dels desplaçaments a peu, que pot venir determinat per
la major utilització d'aquesta manera amb l'objecte de disminuir el cost del desplaçament
Figura 13: Temps mitja de desplaçament per mode de viatge (%)
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2.3

Mobilitat en vehicle privat

2.3.1 Oferta de la xarxa viària
La xarxa viària de Palma de Mallorca bàsicament té una estructura radioconcèntrica en
què es combinen anells de circumval·lació amb eixos radials d'accés que són continuació
de les carreteres d'entrada a la ciutat.
Pel que fa a les circumval·lacions, la primera, les Avingudes, coincideix aproximadament
amb el perímetre de Centre Ciutat. És la principal via distribuïdora de trànsit del centre
amb fins a 10 carrils, considerant els dos sentits de circulació, en alguns trams. Això
comporta un important efecte barrera per al vianant.
El segon anell clarament estructurat és el de la Ma - 20, coneguda com a Via de Cintura, i
que constitueix una via segregada de gran capacitat (3 carrils per sentit en gran part del
seu traçat). Entre ambdues rondes cal destacar l'existència de diverses vies urbanes que
desenvolupen parcialment la funció de ronda intermèdia. Al costat est de l'Eixample i
sentit llevant destaca l'eix conformat pels carrers Antoni Marquès, Francesc Sancho,
Gabriel Maura, Nicolau de Pacs i Joan Alcover. En sentit ponent l'eix està conformat pels
carrers Manuel Azaña, Adrià Ferran, Josep Darder, Jaume Balmes, Ausiàs March, A.
Torrens, Balanguera i Av. Argentina.
A la part oest de l'Eixample aquests dos eixos es difuminen i no tenen una continuïtat
funcional, encara que destaquen algunes vies com Espartero o Joan Crespí. Per contra,
en aquesta zona de la ciutat una altra via de ronda més al nord compresa entre els carrers
Andrea Doria i Aragó (Av. Picasso, Salvador Dalí,....) actua com a via de reforç de Via de
Cintura.
A nivell més interurbà destaca una tercera circumval·lació més externa que no està
completada (Ma -30 o segon cinturó). Així, té continuïtat entre l'autopista de Llevant i la
d'Inca, en aquests moments en fase d'ampliació (amb previsió de convertir-se en una
autovia de dos carrils de circulació per sentit). En el costat oest de la ciutat el Camí dels
Reis, de manera discontínua, assumeix aquesta funció de tercera ronda. No hi ha
connexió entre el segon cinturó i el Camí dels Reis, de manera que aquesta
circumval·lació més externa no està completa i, per tant, no permet distribuir de forma
homogènia el trànsit entre les diferents zones situades fora de Via Cintura.
Pel que fa a les vies radials, constitueixen prolongacions de les autovies i carreteres
d'entrada a la ciutat, no transformant-se en veritables vies urbanes fins ben a prop del
centre. Aquest seria el cas de l'autopista de Llevant que fins pràcticament Antoni Maura té
un tractament de Autovia. D'aquesta funcionalitat i estètica de carretera gaudeix també
l'inici de carrers com Manacor o Aragó. En el cas d'Eusebi Estada, el pas del tren de
Sóller tal com està configurat en l'actualitat (balast, desnivells,...) té un impacte
paisatgístic negatiu i comporta disfuncions per l'efecte barrera. Altres notables eixos
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radials són 31 de Desembre, General Riera, Camí de Jesús, Pasqual Ribot, Indústria o
Andrea Doria.
En definitiva, s'observa la jerarquització viària de la ciutat, que l'Ajuntament ha recollit en
el següent plànol i que ha estat aprovada per Decret d'Alcaldia.
Figura 14: Jerarquia Viària

2.3.2 Demanda de trànsit
Les intensitats de trànsit registrades, responen en gran mesura, a la jerarquia viària
establerta:
a) Accessos
Els accessos que registren més trànsit són els procedents de Llevant (Autopista Ma-19) i
el nord (Autopista d'Inca), amb uns 60.000 i 50.000 veh / dia i sentit, respectivament.
A gran distància se situa la ctra. de Manacor amb 20.000 veh / dia i sentit.
El trànsit encara és més baix, amb aproximadament 15.000 veh / dia i sentit, en els
següents accessos: Ctra de Valldemossa, Sóller o Esporles. Únicament l'autovia de
Ponent (Ma-1) registra més de 30.000 veh / dia i sentit.
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b) Transversals
La principal via per volum de trànsit de Palma és Via Cintura, eix fonamental en l'esquema
de circulació de la ciutat i per on transiten, en alguns dels seus trams, uns 7.000 vehicles
diaris per sentit.
Malgrat el seu caràcter més urbà els Avingudes es configuren com el segon eix
distribuïdor, amb una circulació de més de 30.000 vehicles diaris per sentit a la part
central. També registra aquesta xifra de vehicles el tram d'autopista del Passeig Marítim,
mentre en el tram més urbà, a partir del Port, el trànsit es redueix a aproximadament
20.000 vehicles / dia i sentit.
Altres eixos transversals de l'Eixample registren també un trànsit intens. Així, el que va en
sentit llevant (Antoni Marquès, Francesc Sancho, Gabriel Maura, Nicolau de Pacs i Joan
Alcover) comença amb uns 20.000 veh per acabar en aproximadament 5.000 veh a Joan
Alcover. En sentit ponent (, Manuel Azaña, Adrià Ferran, Josep Darder, Jaume Balmes,
Ausiàs March) comença amb aproximadament 10.000 veh / dia per a registrar més de
20.000 veh / dia a l'altura del Camí de Jesús.
L'eix transversal situat més al nord, (Ronda Urbana, Av. Picasso, Salvador Dalí,....)
suporta un trànsit inferior: aproximadament 10.000 veh / dia i sentit.
c) Radials
En ser major el nombre de vies radials el trànsit està més repartit, i únicament alguns
trams dels carrers Pasqual Ribot o Aragó superen els 20.000 vehicles / dia i sentit. La
resta d'eixos radials suporten un trànsit inferior, entre 10.000 i 15.000 vehicles / dia i
sentit, situant-se per sota d'aquesta xifra en carrers com Andrea Doria.
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Figura 15: Intensitat de trànsit

Aproximadament 210.000 vehicles accedeixen diàriament a la ciutat, sent les destinacions
majoritàries al Centre Ciutat i Zona Llevant de l’Eixample.
Pel que fa als vehicles que accedeixen a Centre Ciutat, són més de 70.000, un 18%
menys que l'any 2001, amb una elevada proporció de taxis, motos i furgonetes, és a dir,
una mobilitat essencial difícilment reconduïble cap a altres maneres.

Figura 16: Tipologia de los vehicles que accedeixen al Centre Ciutat.
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L'acusada jerarquització viària de la xarxa permet que aproximadament el 80% de la
població resideixi en vies amb un trànsit inferior als 5.000 veh / dia. Aquesta dada és
significativa ja que, en general, el nivell de soroll en vies amb aquestes intensitats se situa
per sota dels 65 dBA. Aquest tipus de vies permeten a més l'ús d'elements limitadors de la
velocitat, passos de vianants elevats, zones 30, sense provocar saturacions en el trànsit.
No obstant això existeixen vies de caràcter local com Nuredduna, Arxiduc, o Son
Espanyolet amb un trànsit superior als 5.000 veh. / Dia. També s'inclouen en aquest grup
vies de Centre Ciutat com Antoni Maura o Jaume III que per atendre altres funcionals
(mobilitat vianants) haurien de reduir el trànsit que suporten

Figura 17: Vies amb un trànsit superior a los 5.000 veh/dia
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Si a això s'afegeix l'escassa permeabilitat de la xarxa viària bàsica, amb trams de més de
200 i 300 metres sense un pas de vianants (Passeig Marítim, Aragó, Manuel Azaña, etc)
podem concloure que, en alguna mesura, l'absència de grans nivells congestió en el viari
principal es deu a un ús prioritari de l'espai públic per part de la mobilitat motoritzada en
detriment del vianant.
Així, en aproximadament 17 Km de la xarxa viària bàsica de vehicles la distància entre
passos de vianants és superior als 300 m i en 13,6 km entre 200 i 300 m dificultant la
permeabilitat de vianants de les vies. L'increment de la permeabilitat, però, augmentant el
nombre de passos de vianants en vies de doble sentit, comporta trencar la coordinació
semafòrica amb el que això implica de minva de la capacitat del cotxe però també per al
transport públic.

Figura 18: Permeabilitat de la xarxa viària bàsica
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2.3.3 Nivell de saturació de la xarxa viària5
En termes generals la xarxa viària de Palma permet una circulació fluida durant la major
part del dia. A més intervencions recents com noves connexions en Via de Cintura (nou
accés a la Ctra de Manacor) o l'augment de capacitat d'aquesta via han permès resoldre
alguns punts crítics. D'altra banda, la disminució de trànsit generalitzada ha propiciat
també uns descensos globals dels nivells de congestió.
No obstant això, a continuació es detallen alguns punts o trams on poden observar-se en
certs moments del dia alguns problemes:
- Ma - 19 - Passeig Marítim. L’accés a Palma des de la Ma-19 presenta problemes de
congestió principalment els dies ennuvolats a l'estiu, en bona mesura com a conseqüència
dels problemes de capacitat de l'aparcament del Parc del Mar.
- Avingudes. En hora punta pot registrar trànsit dens encara que sense arribar a saturar.
El tram més congestionat és el més pròxim a Plaça Espanya, i Mercat de l'Olivar ja que és
el de major trànsit en confluir -hi els vehicles procedents de les diferents vies radials.
Mantenir aquest nivell de fluïdesa obliga descoordinar semafòricament els passos de
vianants, com s'apuntava anteriorment, de manera que no es poden travessar en una
mateixa fase.
- Via Cintura. Les millores dutes a terme i la crisi econòmica (disminució del nombre de
viatges en cotxe), comporta que no s'assoleixin els nivells de saturació que es registraven
fa uns anys. Tot i això, caldria millorar la incorporació a la Ma -13 cap a Ponent i
completar els accessos a Ctra. de Sóller i Son Hugo.
- Camí dels Reis. També registra trànsit dens i amb congestió en alguna rotonda,
principalment les situades amb la Ctra de Sóller i Camí de Jesús, en ser al mateix nivell i
amb una intensitat de trànsit elevada.
- Camí de Son Rapinya i La Vileta. En aquestes vies es registra congestió, principalment a
les hores d'entrada i sortida dels col·legis. Cal subratllar l'important nombre de centres
escolars que es localitzen en aquesta zona.
- Rotondes Ctra. de Valldemosa a l'altura del centre comercial, i Via de Cintura com a
conseqüència de la demanda de trànsit d'aquests centres terciaris així com del trànsit
atret per l'Hospital de Son Espases, la UIB i l’accés a la ciutat.
- Autovia Ma - 13. Congestió a primera hora, cap a la Ma - 20 (Ponent) i els polígons.
- Camí de Jesús amb Dalí. Es registren retencions puntuals en hora punta.

5

Relació entre el nombre de vehicles d'una via i la seva capacitat. Quan està pròxim o supera el
100% es registren demores. Les dades corresponen al model que disposa l'Ajuntament de Palma
de Mallorca
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S'observa així que la majoria de punts de saturació estan relacionats amb els vials i
accessos situats fora de Via Cintura, on es localitzen centres d'activitat que generen un
important nombre de desplaçaments en cotxe i on es troba a faltar una via de gran
capacitat més externa que permeti distribuir de forma equilibrada aquests desplaçaments.
A l'interior de Centre Ciutat també es registra puntualment punts de saturació, com la
derivada de l'important flux de vianants que travessen el Pg. del Born i de vehicles en
recerca d'aparcament, quan s'omple l'aparcament de Parc del Mar
Figura 19: Saturació de la xarxa viària
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2.3.4 L’aparcament de residents
a) Oferta d’aparcament residencial
En el conjunt de la ciutat s'han
comptabilitzat aproximadament 260.000
places d'aparcament La meitat d'aquesta
oferta se situa fora de la calçada.

Figura 20: Oferta d’aparcament residencial per
tipus de plaça
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5%

Si s'exclouen pàrquings comercials i les
reserves en calçada de més de 24 hores
l'oferta que pot utilitzar el resident es limita
a 250.000 places.
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regulada
43%

Carga y
Descarga
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En relació a l'oferta en calçada, la majoria correspon a zona no regulada, un 86 %. Les
places regulades com ORA i ACIRE només representen un 10% de les places. Aquesta
situació varia en funció dels diferents àmbits. Així, per exemple, en el Centre Ciutat totes
les places estan regulades. Pel que fa als solars, s'observa una important disminució
respecte a l'oferta avaluada.
Pel que fa a l'oferta fora de la calçada, cal destacar la importància dels aparcaments
públics, que representen un 8% del total d'oferta. En aquest sentit, la realització des de
l'any 2002 dels aparcaments d'Antoni Maura, Santa Pagesa, Via Roma, Sa Gerreria,
Marquès de la Sènia, Sa Riera, l'Av Comte Sallent o Pl. Manacor, ha accelerat creixement
de l'oferta.
El percentatge de places fora de la calçada s'eleva al 87 % en el cas del Centre Ciutat.
Quant a l'Eixample, a les zones del Terreny, Camp d'en Serralta i Buenos Aires el
percentatge de places fora de la calçada supera els dos terços. Per contra en zones com,
Amanecer, Son Gotleu -Can Capes o La Soledat Nord l'oferta fora de la calçada és inferior
al 30%.
Pel que fa a la densitat d'oferta, la zona nord de Centre Ciutat amb més de 150 places /
ha és la que presenta uns valors més alts. La important oferta de pàrquings públics és un
dels principals motius d'aquest elevat valor. A l'Eixample, Camp d'en Serralta, Foners i
Pere Garau, també presenten valors força elevats.
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Figura 21: Oferta d’aparcament

La diferència entre els turismes censats i l'oferta d'aparcament residencial permet obtenir
el dèficit d'estacionament inicial de cadascuna dels barris i el dèficit d'estacionament final,
considerant la influència del superàvit d'alguns barris sobre els veïns i l'efecte frontera.
D'aquesta manera, es xifra en aproximadament 2.500 places el dèficit d'estacionament
global, concentrant-se en un reduït nombre de zones de l'Eixample. Més de dos terços
d'aquest dèficit es concentra a Pere Garau, superant també les 300 places de dèficit als
barris dels Hostalets i Es Fortí.
Figura 22: Dèficit residencial de aparcament
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No obstant això, aquesta situació teòrica de vegades no coincideix amb la realitat
percebuda, ja que d'una banda pot haver veïns que per raons econòmiques prefereixin
estacionar el seu cotxe al carrer. Així, valgui d'exemple el que la Societat Municipal
d'Aparcaments té places disponibles als aparcaments de Santa Pagesa, Manacor o
Marquès de la Sènia. En aquest moment, la crisi econòmica complica extraordinàriament
la comercialització dels nous aparcaments per a residents en règim de gaudi de dret d'ús i
amb despeses de manteniment rellevants.
Per això, el nombre de zones on l'ocupació nocturna és elevada és més gran que
d'aquelles en les que s'ha detectat dèficit. Així, l'ocupació és superior al 95%, a més de les
zones amb dèficit, a la part nord-oriental de l'Eixample (Son Gotleu, plaça de toros o la
Soledat Nord). També superen el 95% d'ocupació les zones de Foners o Camp d'en
Serralta.
Figura 23: Ocupació nocturna d’aparcament

No obstant això, si en termes generals els problemes d'estacionament residencial estan
relativament acotats es deu a la important oferta d'estacionament en calçada existent. Si
no es comptabilitzen aquestes places, aproximadament 66.000 vehicles, un 35% del total,
no podrien aparcar (dèficit infraestructural). En barris com Foners, Pere Garau, Soledat,
Plaça de Bous, Es Fortí o Santa Caterina, més de 2.000 vehicles han d'estacionar a la via
pública.
Aquesta dependència de l'espai públic per estacionar condiciona l'aplicació de
determinades polítiques de foment de la mobilitat a peu o en bicicleta o la recuperació
d'aquest espai per a altres usos.
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Figura 24: Dèficit infraestructural d’aparcament (places)
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2.3.5 L’aparcament de foranis
a) Oferta
Durant el període diürn, la població no resident o forana, pot utilitzar els aparcaments
públics-comercials, el ORA i la zona no regulada.
S'han comptabilitzat 17.500 places d'aparcament en pàrquings públics-comercials, de les
quals només 3.000 places es destinen de forma exclusiva als residents.
Pel que fa a la zona blava (ORA), l'automobilista forà disposa d'aproximadament 12.000
places d'estacionament, de les quals prop de 2.200 són de forma exclusiva (0/0) i
aproximadament 8.950 es comparteixen amb el resident. A més hi ha 850 situades dins
dels ACIRE, i per tant, a les quals el forà no té accés.
Cal indicar que l'any 2009 es va produir un important augment de l'oferta de l'ORA,
duplicant pràcticament el nombre de places (de 6.700-12.000). Tot i que la mesura,
conjugada amb la crisi econòmica va produir una significativa dissuasió de l'ús del cotxe,
també va provocar uns augments substancials del cost d'explotació del sistema.

Figura 25: Oferta de l’ORA
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Actualment la ciutat de Palma disposa de tres tarifes de zona regulada: Centre, 1a corona
Eixample i 2a corona Eixample i dues màximes durades d'estacionament: 2 hores per a la
pràctica totalitat de les zones i 3 hores en el cas de la segona corona d'Eixample.
El resident ha d'abonar l'adquisició d'una acreditació anual per la utilització de les places
ORA i no extreu tiquet de control per estacionar.
Pel que fa als pàrquings, la Societat Municipal d' Aparcaments de Palma (SMAP) disposa
de dues tarifes a rotació en funció de la centralitat de l'aparcament. Així, pel que fa als
aparcaments de Centre Ciutat i perímetre s'estableix una tarifa plana, mentre que per als
aparcaments de l'Eixample s'afavoreix l'estacionament de llarga durada.
Tanmateix, aquest sistema de corones tarifàries, principalment pel que fa a l’ORA no és
un element determinant en l'elecció del lloc d'estacionament causa de l'escassa diferència
tan sols 25 cèntims, entre la tarifa de Centre Ciutat i l'Eixample.
D'altra banda, la coordinació tarifària entre la zona blava i els aparcaments públics tampoc
és completa. Així, mentre per durades d'estacionament reduïdes (inferiors a 1 hora) la
diferència de tarifa entre ambdues ofertes no és rellevant i, per tant, no condicionaria el
lloc d'estacionament, per durades d'estacionament més elevades la diferència és
sensiblement superior, principalment pel que fa als aparcaments de Centre Ciutat, i
especialment respecte als privats. Això determina que l' ORA, més econòmica, sigui la
primera opció d'aparcament per a aquest segment de demanda.
Aquest escenari justament és el contrari al que seria desitjable, ja que l'estacionament
regulat a la via pública s'ha de destinar principalment a les curtes durades
d'estacionament mentre que per a aquells que vulguin estar més temps l'aparcament
públic constituiria la millor opció prioritària
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Figura 26: Tarifes de l’ORA i dels pàrkings públics
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Figura 27: Corones tarifàries de l’ORA
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b) Utilització de la zona ORA Mixta
La crisi econòmica, l'augment del nombre de places de zona blava i el major control de la
indisciplina ha incidit en una menor ocupació de la zona ORA mixta, passant el
percentatge de places lliures d'un 10 % a un 16%.
D'altra banda, també s'ha registrat un increment de l'ocupació residencial, d'un 60 a un 66
% d'hores x plaça. Aquest fet està propiciat per dos factors principals: en primer lloc la
crisi econòmica ha incidit que alguns residents hagin deixat la seva plaça d'aparcament
fora de calçada, optant per estacionar en superfície. En segon lloc, es detecta un
increment del nombre de " falsos residents", és a dir, d'aquells que sense viure en l'àmbit
ORA es domicilien per d'aquesta manera disposar d'una targeta de residents.
El descens de demanda forana i l'augment de l'ocupació residencial repercuteixen en un
baix índex de rotació forà que arriba només 1,4 vehicles / plaça.
Finalment, entre 2009 i 2013 s'ha observat un descens de la indisciplina d'estacionament,
tant dins de l'ORA (és mínim el nombre d'usuaris que no treuen tiquet) com fora (doble
fila, passos de vianants, etc.). Aquest últim tipus d'indisciplina s'ha reduït a un 25% pel
que fa a les hores x plaça ocupades. La reducció de la demanda forana i l'augment del
control constitueixen les causes principals d'aquest fenomen.
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Figura 28: Utilització de l’ORA Mixta (comparativa con el 2009)
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Si atenem a les diferències per corones tarifàries s'observa una saturació al Centre Ciutat
i més places disponibles a l'Eixample. A més, a Centre Ciutat s'observa un major pes de
les llargues durades d'estacionament. Els usuaris que estacionen per més de 2 hores
ocupen el 12% de les hores x plaça oferides. Això incideix que la indisciplina
d'estacionament de l'entorn sigui superior.
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Figura 29: Utilització de l’ORA mixta per zones
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c) Utilització de la zona ORA 0/0 (exclusiva a rotació)
A les zones 0/0 l'augment de les hores x plaça buides encara ha estat més gran entre el
2009 i el 2013 (d'un 18% a un 33%), amb un positiu i notable descens de l'ocupació del
motiu treball en hores x plaça, que ha passat d'ocupar la meitat de les hores x plaça a tan
sols un quart.
A més de la crisi econòmica s'ha d'assenyalar l'important augment de places ORA que es
va produir el 2009 i el major control de la indisciplina com a factors que han propiciat
aquest increment d'hores x plaça buides.
Així, la indisciplina d'estacionament també s'ha reduït a la meitat, tant a l'interior del ORA
(compliment del pagament) com de l'entorn (doble fila, passos de vianants, etc.).
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Figura 30: Utilització de l’ORA 0/0, a rotació, (comparativa amb el 2009)
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Si distingim per corones tarifàries s'observa que la zona 0/0 de Centre Ciutat està
pràcticament saturada mentre que a l'Eixample hi ha places lliures (36% de les hores x
plaça). Cal destacar la important presència de les llargues durades d'estacionament a
Centre Ciutat, ocupant pràcticament el 40% de les hores x plaça oferides.

Figura 31: Utilització de l’ORA 0/0, a rotació, (per zones)
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d) Utilització dels aparcaments públics
Els aparcaments interiors o perimetrals del Centre Ciutat registren una elevada ocupació,
No obstant això, a tall d'exemple, els dos aparcaments de què disposa el SMAP en
aquesta zona, Parc de la Mar/Antoni Maura i Via Roma registren, de mitjana en dia feiner
del període lectiu, més de 1.000 vehicles / dia, també superen aquesta xifra aparcaments
com el de Pl. Major o Mercat de l'Olivar. No obstant això, donat el seu tamany no registren
la plena ocupació excepte en moments molt puntuals, observant-se un significatiu
descens de demanda respecte l'any 2009.
Figura 30: Evolució de la demanda a rotació dels aparcaments públics (índex 100 =
nombre de vehicles a rotació any 2008)
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També és remarcable l'elevada demanda d'alguns d'aquests aparcaments mentre altres
molt pròxims no arriben aquestes xifres. La manca d'una senyalització variable sobre
l'estat d'ocupació impedeix un major equilibri de demanda entre ells.
Pel que fa als aparcaments de l'Eixample, el grau d'utilització és molt baix. Així, només
entren uns 200 vehicles / dia a Santa Pagesa i menys de 100 a Pl. Manacor, Comte d'
Empúries o Sa Riera
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Figura 32: Evolució de la demanda a rotació dels aparcaments públics

Font: Ajuntament de Palma de Mallorca i concessionaris dels aparcaments públics

e) Utilització de l’estacionament no regulat
A la figura següent s'exposen els resultats dels inventaris d'ocupació i indisciplina diürna
realitzats. Així, s'observa la pràctica saturació de l'estacionament en calçada a les places
no regulades, amb ocupacions que superen el 100% en les zones perimetrals a l'àmbit
ORA (Pere Garau, plaça de toros, Santa Caterina,...).
A la resta de zones situades a l'interior de Via Cintura l'ocupació total (legal + il·legal)
també supera el 90%. Únicament en zones com Soledad Nord o Amanecer l'ocupació és
inferior a aquest percentatge.
Fora de Via Cintura l'ocupació és més baixa i únicament en alguns polígons d'activitat
econòmica com Son Castelló es registren ocupacions elevades. En aquests predomina
l'estacionament per motiu treball. L'ocupació del vehicle (nombre mitjà de passatgers
transportats per vehicle) per aquest motiu de viatge és molt baixa. Una política que
incentivés l'ús compartit del cotxe resoldria problemes de saturació de l'estacionament
que es registren en aquests espais en hores d'entrada i sortida.
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Figura 33: Ocupació diürna d’ aparcament
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f) Demanda d’ estacionament forani en l’interior de Via Cintura
La incorporació del ORA com a instrument de gestió de la mobilitat de Palma de Mallorca,
va determinar una notable reducció del volum de trànsit al centre, i una apreciable millora
de la il·legalitat de l'estacionament en doble fila, amb el que això representa en ordre a la
millora de la fluïdesa viària i de la seguretat. Així, entre el 2001 i el 2013 s'han reduït en
aproximadament un 25% el nombre d'operacions d'estacionament a l'Eixample i un 30% a
Centre Ciutat. En aquesta zona ha crescut la participació dels pàrquings públics, que
absorbeixen pràcticament el 70% de la demanda.
A l'Eixample, al disposar encara d'una important oferta no regulada, la indisciplina
d'estacionament, malgrat haver-se reduït, encara és important, principalment en alguns
eixos terciaris que no disposen d'ORA.

Figura 34: Evolució de la demanda forana d’aparcament (nº de operacions/dia i %
sobre el total)
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Actualment Palma de Mallorca disposa de dos aparcaments de dissuasió senyalitzats
relacionats amb la xarxa de metro de la universitat: Son Sardina i Son Fuster. Tot i ser
gratuïts, cap d'aquests aparcaments registra una significativa utilització. En aquest sentit,
es constata que hi ha places no regulades més properes del Centre on no és
excessivament difícil trobar plaça d'estacionament
Això és el que succeeix, per exemple, al corredor de Llevant, que encara que no disposa
de pàrquing de dissuasió s'utilitzen vies com l'Av Mèxic per estacionar i acostar-se al
Centre. En el moment en què s'acabi de consolidar urbanísticament aquesta zona de la
ciutat aquests usuaris no disposaran d'alternativa on aparcar a ocupar més la calçada
amb la demanda d'aparcament de les noves activitats.
De la mateixa manera hi ha espais d'estacionament potencials, com ara Son Moix o Son
Hugo, que, encara que no estan senyalitzats com aparcaments de dissuasió, podrien ser
utilitzats com a tals.
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2.4

Mobilitat en transport públic

2.4.1 Transport urbà: EMT
La major part de l'anàlisi que a continuació s'exposa constitueix una síntesi de l'estudi
específic que l'Empresa Municipal de Transport de Palma de Mallorca va encarregar a la
consultora tècnica TOOL-ALFA
a) Evolució d’indicadors generals
L'Empresa Municipal de Transports de Palma de Mallorca és una societat 100% pública
propietat de l'Ajuntament de Palma de Mallorca que gestiona el servei de transport públic
urbà col·lectiu en el Municipi de Palma de Mallorca juntament amb dues línies
interurbanes que discorren fins als municipis de Calvià, Marratxí i Llucmajor (línies 3 i 23).
Compte amb un total de 31 línies de les que 28 són diürnes ordinàries, 1 nocturna i 2
turístiques. Ofereix una raonable cobertura residencial, ja que el 87% de la població
resideix a menys de 350 metres d'una parada per la qual circula un autobús, com a mínim,
cada 15 minuts.

Figura 35: Cobertura de les línies de l’EMT (350 m)

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

60 / 248

Cleaner and better transport in cities

En la següent taula es sintetitzen els principals indicadors d'oferta i demanda de l'EMT de
Palma de Mallorca en els darrers anys.

Figura 36: Evolució dels principals indicadors del transport públic de Palma

Font: Estudi de demanda de la EMT. Tool Alfa

En la recent evolució dels indicadors incideix no només el context socioeconòmic sinó
també els canvis en l'estructura de l'oferta:
• El 2007 es produeix una rellevant reestructuració de l'oferta amb un augment del
10% en els quilòmetres oferts, resposta per l'usuari amb un creixement de similar
magnitud en la demanda de viatgers.
• El 2008 s'amplia l'estructura tarifària amb nous títols de viatges adaptats a
segments específics de la demanda sense canvis significatius en els quilòmetres
recorreguts. La demanda augmenta encara en més d'un 5 %.
• El 2009 es produeix un fort augment de l'oferta amb un 14 % més de quilòmetres
recorreguts unit a un increment tarifari, el que es reflecteix en un lleuger
creixement de la demanda ja en un context socioeconòmic poc favorable.
• El 2010 i 2011 no hi ha increments tarifaris, l'oferta augmenta i la demanda creix
lleugerament fins a arribar als 43,6 milions d' viatgers però amb ràtios d'eficiència
tècnica menors que els de 2006.
• El 2012, i en un context socioeconòmic advers a tots els nivells es produeix una
reestructuració amb increments tarifaris i reducció d'oferta. Aquestes coincidències
unides a l'eliminació de la gratuïtat de viatges dels menors, entre 5 i 16 anys,
expliquen la reducció de la demanda en un 11,4% fins a un valor de 38,6 milions
de viatgers, similar a la xifra de 2006.

b) Anàlisi de l’oferta

En la següent taula es presenta la funcionalitat de les 31 línies existents des del
punt de vista de tipologia de mobilitat associada i el seu interval mitjà de pas en
dia feiner.
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Únicament 8 d'aquestes línies té freqüències de pas inferiors als 15 minuts.
Figura 37: Funcionalitat de les línies

Font: Estudi de demanda de la EMT. Tool Alfa

En els últims temps s'han configurat alguns intervals diferenciats matí / tarda.
També hi ha horaris diferenciats estiu / hivern amb especial efecte en les línies
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amb més funcionalitat turística on la temporada d'estiu s'estén entre l'1 de maig i el
30 d'octubre.
Les 10 línies que han recorregut un major nombre de quilòmetres a l'any 2012 han
acumulat el 60,7% dels quilòmetres recorreguts. La majoria estan relacionades
amb la façana marítima, amb els serveis a Hospitals o amb barris poblats situats
fora de Via Cintura, és a dir, per a distàncies llargues que és incòmode o poc
competitiu anar a peu.
Figura 38: Línies que han recorregut un major nombre de kilòmetres en 2012

Font: Estudi de demanda de l’EMT. Tool Alfa

c) Anàlisi de demanda

La demanda total en 2012, entesa com el nombre total de viatgers transportats per
l'EMT, va ser de 38.608.953 de viatgers, un 5,5% més de viatgers respecte a l'any
2006, però un 11,4% menys que el 2011.
Les línies que tenen una major demanda són la 3 Pont d'Inca - Illetes, amb un
17,9% l'any 2012, i la 15 Platja de Palma - Plaça de la Reina, amb un 12,0% l'any
2012. Cal fer notar que l'any 2012, les 5 línies de major demanda concentraven el
54% dels viatges i que les 10 primeres van tenir en 75% del total.
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Figura 39: Viatgers en 2012 en les línees de major demanda

Fuente: Estudi de demanda de la EMT. Tool Alfa

El total de viatgers que el 2012 van utilitzar bitllet senzill van ser 9.050.495, mentre
que la resta de títols ha sofert un augment, en el període 2006-2012, de
25.625.134 viatgers a 29.558.458 viatgers en 2012.
En la mitjana de l'any, la demanda mitjana en dia feiner de la xarxa de l'EMT el
2013 està a l'entorn dels 120.000 viatgers, en dissabte de 80.000 i en diumenge
de 52.000.
d) Indicadors de nivell de servei

Entre els indicadors de nivell de servei analitzats es troba la velocitat comercial.
L'any 2012, la velocitat comercial mitjana per al conjunt de serveis va ser de 17,08
km / h, similar a les velocitats comercials anteriors, que han fluctuat entre 17,0 i
18,3 km / h en els darrers 7 anys.
Analitzant les diferents línies, les que tenen una major velocitat comercial (per
sobre de 23 km / hora) són les que en major o menor mesura utilitzen l'autopista:
23 Palma - s'Arenal - Cala Blava, 31 Palma - S'Aranjassa - Sant Jordi i 25 Platja
de Palma per autopista.
Figura 40: Línies amb major velocitat en 2012

Font: Estudi de demanda de la EMT. Tool Alfa
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La línia amb menor velocitat comercial amb diferència és la línia 2 Circumval·lació Centre
Històric: 9,54 km / h.
En qualsevol cas, en l'eix d'Avingudes, en el qual es concentra el pas de la majoria de les
línies, la velocitat és reduïda tot i la presència de carril bus. El gran nombre de creus i
parades en aquests trams comporta menors velocitats que en altres àrees. Aquesta
“saturació" d'autobusos també és extensiva a vies com Jaume III o la Rambla.
En temporada d'estiu, l'elevat nivell d'activitat a la zona de Platja de Palma determina que
les velocitats siguin baixes en l'entorn de l'Arenal i es produeixin demores en hora punta a
l'entrada a Palma per l'Autovia de Llevant i Joan Maragall.
També es registren demores en els trams finals dels carrers Aragó i Manacor.
Un altre indicador del nivell del servei analitzat, ha estat l'ocupació mitjana anual, en el
període 2006-2012. Per a l'últim any, l'ocupació mitjana ha estat del 28,85% enfront d'un
valor proper al 37,5 % el 2007.
Figura 41: Evolució de l’ ocupació per línies en el període 2006 – 2012 expressada en
percentatge

Fuente: Estudi de demanda de l’ EMT. Tool Alfa

Les línies amb major ocupació en 2012 van ser les següents:
Figura 42: Línies amb major ocupació en 2012

Font: Estudi de demanda de la EMT. Tool Alfa
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La línia amb menor ocupació durant 2012 va ser la 34, Son Roca - Son Espases - Es
Rafal amb un 6,37%. També es registren ocupacions molt baixes itineraris a les zones
perifèriques de les línies 9, 11 i 12 i 14 (Son Espanyol, Sa Garriga, Son Llompard,
S'Hostalot i Sant Jordi).
L'últim indicador de servei analitzat ha estat el nombre de viatgers / quilòmetre. Per a l'any
2012 el nombre de viatgers / quilòmetre mitjà de totes les línies de l'EMT ha estat de 2,93
viatgers / quilòmetre 6,31% menys que l'any 2011, i un 16,25% menys que l'any 2006, el
que evidencia una notable pèrdua del nivell d'eficiència del servei.
Aquesta pèrdua d'eficiència contrasta amb l'elevat nombre de complets que es registren
en el període estival. Així, entre l'1 d'abril i el 31 d'octubre de 2013, es van registrar
gairebé 15.000 situacions de complet amb el que això suposa de minva de qualitat oferta
tant al resident com al turista. El 35 % d'aquests complets es van produir entre els mesos
de juliol i agost.
Són freqüents els complets en les línies 15, 23 i 25 durant el període estival, oferint una
mala imatge al turista i penalitzant al resident de Palma, ja que els veïns de Coll d'en
Rabassa o al Molinar, per exemple, no poden pujar l'autobús perquè vénen plens des de
l'origen. Esporàdicament també s'ha registrat algun complet en la línia de la Universitat
Figura 43: Distribució de les situacions de vehicle complet. Abril-Octubre 2013

Font: Estudi de demanda de la EMT. Tool Alfa

e) El sistema de transport a la demanda
L'EMT està operant des de finals del 2009 un sistema de transport a la demanda en zones
perifèriques de Llevant amb baixa densitat demogràfica. Els usuaris inscrits en el sistema
(29 a mitjan 2013) contacten amb un telèfon específic per sol · licitar la realització d'un
viatge entre una sèrie d'itineraris prefixats (fonamentalment de connexió amb centres
sanitaris i socials). Aquests viatges es realitzen en taxi de manera que l'usuari abona el
trajecte com un bitllet senzill d'autobús i l'EMT abona el cost real de recorregut al taxista
(uns 10 €).

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

66 / 248

Cleaner and better transport in cities

Durant els 10 primers mesos de 2013 es van realitzar 911 serveis dels quals la meitat es
van realitzar entre la zona d'Puntiro i Son Llàtzer i entre Can Valent i Son Ferriol. En el
mateix període de 2012 es van realitzar 803 viatges per la qual cosa l'augment anual és
del 13,4%. Per a finals de 2013 s'espera que s'assoleixin uns 1.200 viatges
Figura 44: Viatgers mensuals. Gener – Octubre 2013 del sistema de transport a la
demanda

Fuente: Estudi de demanda de la EMT. Tool Alfa

Aquest sistema aconsegueix estalvis significatius de cost enfront de l'opció d'itineraris
amb horaris fixos amb autobús en àrees de baixa demanda, i està previst que s'ampliï a
noves zones perifèriques del Nord en què les actuals línies d'EMT tenen una demanda
molt reduïda.
f) Tarifes
El sistema tarifari de l'EMT vigent manté les tarifes des de l'any 2012. Les principals
diferències entre l'últim període (2012-2013) i l'anterior (2009-2011) són principalment en
els següents títols de transport:


Targeta Ciutadana Residents menors de certa edat: aquest títol ha patit canvis ja
que l'any 2008 era gratuït per a menors de 14 anys, passant a ser després gratuït
a menors de 16 anys fins a l'any 2012, any en què el viatge va passar de gratuït a
tenir un preu de 0,30 €, excepte pels menors de 5 anys.



Viatges il·limitats 30 dies família nombrosa, T/Viatges il·limitats 30
dies menors 17 anys, i T/Viatges il·limitats 30 dies pensionistes: l'any 2012
s'inclouen com a nous títols de transport, mantenint-se en la targeta ciutadana,
amb la mateixa estructura que en anys anteriors, tot i que amb la seva consegüent
increment de tarifa.
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A continuació s'adjunta l'evolució de tarifes per títol de transport en el període 2005-2013
Figura 45: Evolució del sistema tarifari

Font: Estudi de demanda de la EMT. Tool Alfa

Pel que fa als increments de tarifa que han patit els títols de transport destaquen
principalment:






Abonament 10 viatges: increment del 25% (2 €).
Bono T 20/30: increment del 30% (3 €)
Bono T 50/30: increment del 26% (3 €)
Bono T mensual: increment del 37% (10 €).
Bono T mensual estudiant: increment del 11% (2 €).

La resta de títols, malgrat haver patit creixements que arriben fins al 100% de la
tarifa anterior, en cost real no suposen més de 50 cèntims.
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Figura 46: Títols de transport que han patit modificació de tarifes

Font: Estudi de demanda de la EMT. Tool Alfa

Una part significativa del descens global de viatgers el 2012 s'explica per l'eliminació de la
gratuïtat dels viatges de menors entre 5 i 16 anys, encara que ha hagut també descensos
destacats en altres títols de transport, segurament relacionats amb el creixement de la
desocupació i la crisi econòmica.
Els únics tipus de bitllets que han registrat un augment de viatgers entre 2011 i 2012 han
estat els viatges amb targeta ciutadana no resident, targeta ciutadana abonament escolar
i el bo de 10 viatges.
La inexistència d'una tarifa integrada provoca, per exemple, que hi hagi una disfuncional
superposició dels serveis de metro i bus per accedir a la universitat.

g) Flota
A data de 31 de desembre de 2012, l'EMT comptava amb una flota de 182 autobusos amb
una antiguitat mitjana de 8,2 anys, encara que gran part d'ells tenia una edat més de 11
anys.
La flota permet oferir 18.939 places, amb una capacitat mitjana de 104 places per
autobús. El 67,6% de la flota són autobusos de 12 metres i el 25,3% de 18 metres.
Figura 47: Vehicles per longitud

Font: Estudi de demanda de l’ EMT. Tool Alfa
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Cal assenyalar que tota la flota és accessible, de pis baix, per garantir una adequada
accessibilitat a tots els usuaris.
h) Carrils-bus i priorització semafòrica
La major longitud de carrils bus es concentra en l'eix d'Avingudes directament associat
amb el gran nombre de línies que circulen per aquests trams. A primers de 2013 es va
implantar un nou carril bus de 440 metres a Baró de Pinopar. Destaca també el tram de
carril bus a Teodor Llorente de 1,7 Km combinat amb un semàfor amb prioritat per al
transport públic en un dels seus encreuaments. En total hi ha un total de 3,2 km de carrilbus en aquesta zona de la ciutat.
A l’Arenal a l'eix Llaüt / Trasime carril en sentit Oest està reservat per a la circulació de
busos i taxis, el que eleva a 5 km l'oferta de carrils-bici urbans.
Figura 48: Oferta de carrils-bus

L'EMT disposa de Servei d'Ajuda a l'Explotació, que ha estat objecte d'una recent
actualització, encara que no està coordinat plenament amb el Centre de Control de trànsit.
Actualment hi ha cinc cruïlles amb semàfor específic per a l'autobús i dues línies amb
priorització semafòrica, (la línea 7 i la 3).
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i)

Equipament de parades i informació a l'usuari i altres aspectes relatius a la
qualitat del servei



Les parades principals disposen de pantalles LED amb informació sobre els
temps d'espera de les línies que passen per la parada. A mitjans de 2013 estaven
instal·lades en 84 parades sobre un total d'una mica menys de 950 parades, el
que suposa aproximadament un 9% del total.



Durant 2013 ha començat a funcionar l'aplicació mòbil per al coneixement dels
temps de pas per parada coincidint amb la renovació de la pàgina web. Es tracta
d'una aplicació per a telèfons mòbils en diversos idiomes que ofereix els temps de
pas d'una línia per la parada indicada pel viatger i que està tenint una creixent
utilització pels usuaris. S'han superat les 30.000 consultes diàries entre maig i
desembre hi ha hagut més de 20.000 descàrregues de l'aplicació.



Hi ha 11 màquines situades al costat de les parades de major demanda per a la
recàrrega de la targeta ciutadana i altres títols de viatge. També es pot afegir
saldo a la targeta en prop de 200 estancs i quioscos de la ciutat.



Dins dels esforços per a la millora dels serveis en els últims anys, s'ha aconseguit
la certificació de qualitat de servei UNE- 13816 en les línies 1 (Port - Centre Aeroport) i 33 (Centre - Son Espases) durant 2013 i s'han renovat les
certificacions de les línies 8 (Son Roca) i 10 (Son Cladera - Sa Indioteria). Amb
això prop del 20 % dels viatgers utilitzen línies amb qualitat certificada.



S'han dut a terme millora de l'accessibilitat de vianants a les parades i d'altres
aspectes relacionats amb la mobilitat de vianants. En aquest sentit, s'introdueixen
millores de l'espera de l'autobús amb marquesines, bancs, fiabilitat de la
informació mostrada en els panells de temps d'espera, etc. Hi ha un total de 52
plataformes, el que suposa un 6% del total de parades. Es tracta d'una xifra
encara reduïda, detectant espais on encara l'aparcament dificulta l'accés a
l'autobús. Pel que fa a l'existència de marquesines únicament un 23% de les
parades té marquesina.

2.4.2 Transport interurbà i metro
El Consorci de Transports de Mallorca (CTM) disposa d'un transport ferroviari i un bus que
connecta amb les poblacions de la resta de Mallorca. També és responsable de la xarxa
de metro, que té un caràcter urbà en situar la pràctica totalitat d'estacions al terme
municipal de Palma.
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El CTM disposa d'una targeta integrada que per als serveis d'alta freqüència permet el
transbordament gratuït entre els diferents modes de transport, excepte la EMT.

a) Transport ferroviari
El 2007 es va inaugurar la línia de metro M1 recolzada en la xarxa ferroviària de SFM
connectant l'Estació Intermodal al centre de Palma de Mallorca amb el Polígon de Son
Castelló i la UIB amb una longitud de 7,3 quilòmetres i total de 9 estacions. L'oferta es
presta amb serveis cada 15 minuts en dia feiner en període punta i de 30 minuts en la vall.
A mitjans de 2013 van començar a funcionar els serveis de la línia M2 entre l'Estació
Intermodal i Marratxí.
La xifra de viatgers que van usar els serveis de metro durant 2012 va ser de 1.1678.000.
Com a contrast, aquest valor és similar a la demanda anual de línies de l'EMT com la 10,
12, 14 o 20 i molt per sota d'altres línies com la 3 i la 15 el que evidencia una
infrautilització d'aquesta infraestructura.
La distribució mensual de la demanda el 2012 mostra un perfil similar a la de la línia 19
seguint el ritme d'activitat a la UIB, amb un notable descens de la demanda al mes
d'agost, així com en caps de setmana, el que també determina un desaprofitament
d'aquesta infraestructura.
Figura 49: Demanda mensual de la línea de metro durant 2013.
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Fuente: Consorci Transports de Mallorca

La implantació del metro va suposar un fort transvasament de viatges des de l'autobús
urbà a la UIB pel que es va eliminar el tram de la línia 20 que connectava amb les
instal·lacions universitàries deixant la seva última parada a Son Espases. Les últimes
enquestes de mobilitat universitària realitzades en 2011 indiquen que un 20,9% dels

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

72 / 248

Cleaner and better transport in cities

viatges a la UIB es fan en metro davant d'un 14,1% amb autobús. Ha de subratllar el
solapament d'ambdós tipus d'oferta.
b) Transport en bus.
Una de les principals fortaleses del sistema de transport públic interurbà TIB gestionat pel
CTM és la ubicació cèntrica de l'Estació Intermodal a Plaça d'Espanya integrant els
autobusos interurbans amb els serveis ferroviaris i de metro així com amb les parades
principals de la xarxa d'autobús urbà.
Hi ha 23 concessions interurbanes d'autobús que tenen com a terminal l'Estació
Intermodal. La demanda total del sistema a Mallorca ha tingut una evolució positiva
gairebé tots els anys de manera que el 2011 la xifra de viatgers va superar els 9.170.000
amb un increment del 38,2% davant la xifra de 2001.
La demanda diària de viatgers pujats i baixats a l'Estació Intermodal en diversos mesos de
2012 va ser la següent:

Figura 50: Demanda promig diària segons tipus de dia en diversos mesos en
l’Estació Intermodal. Viatgers en autobusos interurbans

Fuente: Consorci Transports de Mallorca

Com a referència, la demanda en un dia mitjà laborable en el conjunt de l'EMT en 2012 va
ser de 120.000 viatgers per la qual cosa les xifres anteriors són rellevants (entre 15.000 i
22.000 viatgers / dia laborable) i sobretot en concentrar en un únic punt.
Existeixen a més prop de 30 parades en altres punts de la ciutat ubicats als principals
eixos d'accés i importants centres d'atracció de viatges (hospitals, UIB).
D'aquesta manera, es registren més de 4 milions de desplaçaments anuals entre Palma i
la resta de l'illa. Prop d'un 40% d'aquesta demanda té origen o destinació a les població
situades al corredor de " ponent ": Palmanova, Peguera, Santa Ponça i Son Caliu.
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El principal aspecte a destacar des del punt de vista de la funcionalitat per l'usuari és que
no hi ha títols de viatges integrats amb el transport urbà. Els no residents a Palma de
Mallorca poden utilitzar els serveis de l'EMT amb descomptes mitjançant la targeta
ciutadana de no residents sempre que el seu municipi de residència tingui un conveni
establert amb l'Ajuntament de Palma, encara que aquesta targeta no es pot utilitzar en el
transport interurbà. En qualsevol cas, el nombre de viatgers amb aquesta modalitat és
reduït amb prop de 86.000 viatges en 2012.

2.4.3 Taxi
El nombre de llicències és de 1.246. Encara que hi ha variacions en les jornades de treball
en funció de l'època de l'any, s'assisteix als habituals desajustos d'oferta / demanda
producte de l'estacionalitat de la demanda turística que origina un excés d'oferta a l'hivern.
En aquest sentit, recentment s'ha establert un sistema de torns que delimita entre 19 i 16
el nombre d'hores de treball diàries per llicència.
Pel que fa a les parades de taxis, tot i l'increment i dimensions de les mateixes en els
últims anys, unes presenten una forta saturació, com la de Pl Espanya, mentre altres es
troben infrautilitzades. D'altra banda s'ha constatat la inexistència d'una parada al costat
de l'estació intermodal que seria un complement necessari per a aquest tipus d'estacions
ja que així permetria la interconnexió entre els diferents sistemes de transport públic.
La posada en marxa de nous serveis, com la seva utilització com a transport a la
demanda en les zones de baixa densitat, la creació de productes com el taxi - tour, la
progressiva substitució dels vehicles oficials per taxis a l'administració o la potenciació del
taxi compartit mitjançant aplicatius mòbils, pot completar la demanda, amb vista a evitar la
pronunciada estacionalitat del servei actual.

2.4.4 Intermodalitat
L'estació intermodal és un bon exemple d'integració funcional de les diferents ofertes de
transport públic interurbà en concórrer metro, tren, autobusos interurbans i la majoria de
les línies d'autobusos de l'EMT.
Tanmateix no hi ha una integració tarifària completa que permeti la utilització d'EMT amb
la resta de modes públics amb un únic títol de transport, cosa que obliga al doble
pagament als ciutadans de fora de Palma, amb el que això suposa de penalització del
desplaçament en transport públic.
Hi ha, però, experiències d'intermodalitat bus-aparcament. Així, la línia 2 de
Circumval·lació del Centre Ciutat està associada des de primers del 2013 a un
aparcament de dissuasió proper gestionat per l'SMAP a Sa Riera, de manera que s'ofereix
el servei d'estacionament 24 hores i ús de la línia amb un abonament de 25 euros al mes.
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Aquesta oferta ha suposat l'increment del 25% dels usuaris de l'aparcament i de la línia
d'autobús.
Pel que fa a la intermodalitat entre tren i autobús interurbà amb bicicleta, el Consorci de
Transports de Mallorca, a través del servei Mou-te Bé, ofereix un producte a les persones
que hagin viatjat en bus, tren o metro amb un abonament T20 o T40, podent disposar
d'una bicicleta sense càrrec durant tot el dia. L'únic lloc de recollida i devolució de la
bicicleta és el punt d'Informació de l'Estació Intermodal de Plaça Espanya.
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2.5

Mobilitat a peu

2.5.1 Mobilitat vianants: oferta
Les característiques principals a valorar d'una xarxa de vianants són segregació, amplitud
i continuïtat i universalitat. Així, l'oferta de mobilitat de vianants pot o no estar segregada
de la resta de fluxos motoritzats, amb preferència o no sobre els vehicles (zones 30,
carrers residencials i carrers de vianants) ; discórrer per un espai que per la seva amplitud
permet creuar amb un altre vianant sense haver de sortir de la seva àrea de protecció ; en
itineraris continus i segurs, i programats perquè tots els ciutadans puguin travessar
còmodament.
També es classifica la xarxa de vianants per la seva funcionalitat. Així es distingeix com a
xarxa bàsica la que dóna suport als principals itineraris i xarxa secundària la que atén a
una mobilitat més local. A continuació es detallen les característiques principals dels
diferents tipus d'oferta a la ciutat de Palma.
El primer que s'aprecia és que al contrari que per a la xarxa motoritzada, en la qual hi ha
una jerarquització aprovada per l'Ajuntament, no hi ha una tipificació funcional de la xarxa
de vianants de tota la ciutat que permeti de forma sistèmica transformar les
característiques viàries, repartiment l'espai, temps de semàfor per a vianants, etc. que
garanteixin la qualitat dels desplaçaments a peu.
En aquest sentit, l'anàlisi de l'oferta de vianants ha permès establir una proposta de xarxa
bàsica en base als següents criteris:
• Ha de permetre cobrir la major part de la població considerant un radi de 350 metres (5
minuts caminant)
• Tenir continuïtat i un punt extern atractor, un hospital, un centre esportiu, o una estació
de transport per exemple.
• Connectar amb zones verdes, esportives, escolars, centres administratius, recursos
turístics, centres comercials i mercats.
• Registrar un nivell de demanda de vianants significativa
• Tenir continuïtat i connectar de forma directa amb els barris exteriors de la ciutat
En base a aquests criteris en el pla següent es detalla la xarxa bàsica de vianants objecte
d'anàlisi. Els principals eixos considerats són els següents:
Interior Avingudes (Centre Ciutat)
La xarxa bàsica de vianants de l'interior d'Avingudes està constituïda per les següents
vies:
• Principals carrers de vianants: Sindicat, Oms, Sant Miquel, Jaume II, Sant Nicolau, etc
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• Vies de connexió amb la resta de la ciutat i la façana marítima: La Rambla-Via Roma,
Jaume III, Av. Antoni Maura-Pg del Born i Conqueridor-Victoria.Palau Reial-CadenaAntoni Planes-Porta del Camp.
Eixos Radials:
Són les vies que permeten connectar els diferents barris de Palma amb Centre Ciutat ;


Joan Maragall. Via recentment reformada que connecta amb el polígon de Llevant
i el Palau de Congressos.



Pérez-Galdós –Av.Mèxic. L'Av. Mèxic concentra un important nombre
d'equipaments, principalment educatius, mentre al carrer Pérez Galdós es localitza
al Mercat de Llevant.



Ricardo Ortega - Barranquilla. Connecta amb diversos centres educatius. Quan
tingui continuïtat a través del barri de la Soledat permetrà l'accés a la zona
comercial situada a l'est de Via Cintura.



C. Manacor. A més de constituir un important eix comercial, amb voreres
acceptables en el tram comprès entre Reis Catòlics i Avingudes. Per contra, entre
Reis Catòlics i Via Cintura les voreres són molt reduïdes (inferiors als 2 metres).
Cal indicar que aquesta via perd la seva continuïtat fora de Via de Cintura ja que hi
ha trams sense vorera, cosa que impedeix connectar amb l'Hospital de Sant
Llàtzer i Son Ferriol



Nuredduna - Indalecio Prieto. A més de constituir un eix comercial, es localitza el
mercat de Pere Garau i constitueix un eix que connecta, passant per diversos
parcs i zones educatives per zones populoses com Son Gotleu.



Aragó. Eix de gran continuïtat amb una important activitat comercial i unes voreres
àmplies en el tram més proper a Avingudes. Per contra, entre Metge Josep Darder
i Via Cintura les voreres són especialment reduïdes, amb trams que en alguns
casos no superen el metre d'amplada. Aquest eix permet connectar amb els barris
del nord situats com Rafal Vell o El Viver sense necessitat d'utilitzar túnels o
passos elevats per travessar Via Cintura.



Jacint Verdaguer. Constitueix una zona de passeig, més de 10 metres de vorera, a
més de localitzar- al llarg del seu eix fins a tres estacions de metro. La seva
continuació pel parc de Francisco Donate i el nou pont de l’Autopista d’Inca permet
connectar amb l’aparcament de dissuassió de Son Fuster.



Arxiduc Lluís Salvador. Eix de caràcter terciari que travessa de manera central per
barris tan poblats com el de plaça de toros i que es pot perllongar a través de la
urbanització de Son Ferragut fins Son Hugo.
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31 de Desembre - Alfons el Magnànim - Ctra. de Valldemosa. Connecta el centre
de la ciutat amb la part central de l'Eixample comunicant fins als polígons
industrials de Son Castelló i son Rossinyol per Ctra de Sóller i amb l’Hospital de
Son Espases a través de la Ctra Valldemosa.



Blanquerna - Camp Redó - Cotlliure El carrer Blanquerna ja suposa un important
eix comercial de vianants. La seva continuació natural són els carrers Camp Redó
i Cotlliure.



Camí de Jesus. Connecta diferents parcs i finalitza a la zona esportiva de Son
Moix



Rafael Rodríguez Méndez - Pasqual Ribot - Camí de la Vileta. Eix que comunica
de forma directa Son Moix i els barris de Son Cotoner, Son Dameto, Camp d'en
Serralta i Es Fortí amb Avingudes. La continuació pel Camí de la Vileta permeti la
connexió amb els barris de la Vileta i Son Roca.



Indústria- Llibertat - Dragonera - Camí de Son Rapinya. Eix que connecta de forma
directa Centre Ciutat amb Son Dameto fins arribar a Son Rapinya, on es
concentren diversos centres educatius.



Fàbrica - Son Espanyolet. Connecta un eix ja vianants com c. Fàbrica amb el
carrer central de Son Espanyolet.



Andrea Dória. Connecta els barris de la Teulera i Son Dureta amb el centre de la
ciutat.

La majoria d’aquestes vies radials finalitzen el seu recorregut a Avingudes, via que suposa
una barrera i que dificulta la seva connexió amb els carrers de Centre Ciutat.
Transversals:


Avingudes. Principal via terciària i que han de travessar tots els itineraris de
vianants amb origen a l'Eixample i destinació a Centre Ciutat.



Antoni Marquès-Francesc Sancho-Jafuda Cresques-Uetam-Joan Alcover. Itinerari
que passa per diverses places i parcs.



Manuel Azaña-Capità Vila-Jaume Balmes-Niceto Alcalá Zamora-Joan Crespí. Es
tracta de l'itinerari de més continuïtat que permet travessar transversalment
l'Eixample passant per diferents places i mercats (Llevant, Pere Garau, etc.).



Picasso-Salvador Dalí-Guillem Fortesa-Pompeu Fabra-Prevere Rafael Barrera. Eix
paral·lel a Via de Cintura que passa per diferents equipaments i zones verdes.



Camí dels Reis. Itinerari que comunica els barris situats a l'exterior de Via Cintura
amb diversos equipaments com Son Moix o l'hospital de Son Espases. Cal indicar
que actualment molts dels seus trams tenen una morfologia clarament interurbana
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no disposant de vorera molts d'ells. La manca d'oferta és tant per a vianants com
ciclistes.
Façana Marítima.
La Façana marítima és alhora un eix radial i transversal, el de major continuïtat de tot el
municipi, i que permet connectar les zones situades a l'est i oest de la ciutat. A més,
constitueix en si mateix un important centre atractor pel seu valor paisatgístic, a més de
localitzar-se en ell diferents activitats d'oci.
Cobertura i amplitud de voreres de la xarxa bàsica de vianants.
Aquesta xarxa permet cobrir més del 80% de la població, considerant un radi de 350

Figura 51: Xarxa bàsica de vianants

A la xarxa bàsica definida, en termes generals, hi ha voreres acceptables, sobre els 3
metres o superiors, i fins i tot s'han abordat actuacions a Blanquerna, Fàbrica i algun tram
d'Arxiduc que permeten oferir un bon nivell de servei al vianant
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No obstant això, segueixen observant en alguns trams importants mancances tant pel que
fa a les amplades de les voreres com a la continuïtat dels itineraris (passos
excessivament llargs per travessar el carrer perpendicular, temps de verds escassos,
obstacles a la vorera, etc.).
Pel que fa a l'Eixample, és habitual que les vies de la xarxa bàsica de vianants disposi
d'un secció de 20 m (Pérez Galdós, Nuredduna) amb voreres compreses entre els 3 i 3,5
metres però amb abundant espai destinat al vehicle tant aparcat (amb bateries incloses)
com en circulació, el que dissuadeix el passeig. A més, en moltes ocasions l'ample útil
d'aquestes voreres és més reduït, ja que es localitzen terrasses de bars.
Figura 52: secció tipus carrer de l’Eixample de 20 metres

També cal indicar que les voreres d'Avingudes, tot i tenir entre 4 i 5 metres, constitueixen
menys del 25% de l'oferta viària. En alguns punts hi ha fins a 10 carrils de circulació que el
converteixen en una veritable barrera transversal a més de constituir un espai poc
agradable per al vianant.
Figura 53: secció Av. d’Alemanya

Finalment, hi ha trams d'aquesta xarxa viària bàsica de vianants amb voreres inferiors als
dos metres com poden alguns punts dels carrers Manacor, Indústria, Aragó o Son
Espanyolet. Dins de Centre Ciutat també hi ha vies amb una oferta deficient o falta de
continuïtat (c. Unió, Conqueridor, etc.).
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Figura 54: Amplitud de voreres de la xarxa viària bàsica de vianants
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a) Amplitud de voreres en la xarxa local
En general la resta de carrers, fora d'aquesta xarxa bàsica disposen de voreres encara
més reduïdes. Així, les voreres de la xarxa local de l'Eixample tenen 1,5 metres a la
majoria de casos i distàncies entre façanes properes als 10 metres. En el cas de les vies
amb voreres de 2 metres, es consenteix que els vehicles pugin una de les rodes sobre la
vorera
Figura 55: Secció carrer de 10 metres

En alguns barris com la Soledat, Son Fortesa o El Terreno, la majoria de carrers tenen
voreres inferiors a 1,5 metres, incomplint els criteris estatals d'accessibilitat.
Figura 56: Amplitud de voreres
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b) Zones de vianants
Entenem com a zones de vianants aquells espais on es restringeix en major o menor
mesura l'accés de vehicles. Gairebé la totalitat d'aquestes zones es concentren Centre
Ciutat. Les zones de vianants per excel·lència les conforma el continu de carrers Oms,
Sant Miquel o Sindicat, amb una important activitat comercial i un significatiu flux de
vianants.
Des de l'any 2009 s'han abordat nous processos de peatonalització fora de Centre Ciutat
com són els del carrer Blanquerna i carrer Fàbrica. L'èxit de les actuacions ho certifica
l'increment de vianants que les utilitzen, convertint-se en zones tant de passeig com
d'estada. Així, en el cas del carrer Blanquerna el nombre de vianants s'ha més que
duplicat.
Figura 57: Impacte de la peatonalització del carrer Blanquerna (nombre de vianants de
9:30h a 13:00h i de 16:00h a 19:00h)
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Figura 58: Exemple de zona de vianants fora de Centre Ciutat
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No obstant això, no existeix un model de gestió únic de les zones de vianants (control
d'accés, ubicació del mobiliari, accessibilitat de residents i càrrega / descàrrega, etc.)
En alguns processos de peatonalització s'han produït crítiques per un increment de
l'activitat hostalera amb la problemàtica que comporta de reducció de l'espai útil per al
vianant i l'increment del soroll nocturn, amb en el perill que comporta d'expulsió de la
població resident tradicional.
Així, hi ha aproximadament 5 km de vies de vianants. Aquests eixos estan connectats dins
de Centre Ciutat, permetent d'aquesta forma itineraris continus. Per contra, els nous eixos
de vianants situats fora d'aquesta zona de la ciutat (Blanquerna i Fàbrica) queden
interromputs, amb importants barreres com són Avingudes.
Figura 59: Carrers de vianants

c) Zones ACIRE- carrer residencial
Altres tipus d'espais amb la catalogació de Àrees de Circulació Restringida (ACIRE)
tenen un ús de carrer residencial (preferència per als vianants) amb accés restringit
vehicle privat als veïns i a la càrrega i descàrrega. Pràcticament el 50% de la
superfície de Centre són ACIRE, a més del Jonquet i Hostalets fora de Centre Ciutat.
Existeixen altres Vies de Centre Ciutat que per les seves característiques físiques i
funcionals podrien estar també regulades com ACIRE. Així, actualment hi ha vies
d'accés lliure carrers com Conqueridor que permet l'accés a l'Ajuntament i travessar el
Centre d'oest a est.

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

84 / 248

Cleaner and better transport in cities

El control d'aquests espais és dispar. Així mentre alguns disposen de càmeres,
d'altres no tenen cap element de control. Les càmeres són d'entrada i no de sortida pel
que no és possible determinar el temps de permanència a la zona ACIRE. El control
de l'estacionament es realitza a través dels vigilants del ORA, el que determina una
vigilància cenyida al seu horari de funcionament. Es detecta molt estacionament
indiscriminat tant per part de residents com pels vehicles que realitzen operacions de
càrrega i descàrrega. Fins i tot està autoritzat l'estacionament en alguns espais
emblemàtics com al costat de la Catedral.

Figura 60: Zones ACIRE

Finalment altres tipus de regulació de zones de prioritat de vianants són les zones 30 o els
carrers residencials (S-28), si bé de manera puntual. En concret, s'ha implantat zona 30 a
la barriada de Son Sardina i s’han senyalitzat com a carrers residencials tots els carrers
inclosos a la ACIRE.
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2.5.2 Mobilitat de vianants: demanda
Els aforaments realitzats són una mostra representativa de la mobilitat a peu interna de
Palma, i estan distribuïts per poder articular una xarxa que mostri els hàbits de mobilitat
de la població.
Les principals intensitats de l'àmbit d'estudi les trobem a la part nord de Centre Ciutat
(entre Sindicat i Rambla i al tram d' Avingudes comprès entre Camí de Jesús i Manacor).
Allà se superen els 15.000 vianants/dia, amb més de 20.000 vianants dia a l'altura de
Plaça Espanya, confirmant aquest punt com un important centre intermodal i de generació
/ atracció de viatges. També superen aquesta xifra carrers de vianants de Centre Ciutat.
Altres vies amb un important flux de vianants de l'interior de Centre Ciutat són Jaume III o
l'Av Antoni Maura.
Cal indicar que l'única via que supera els 10.000 vianants / dia fora de Centre Ciutat és el
carrer Blanquerna, on es va abordar el procés de peatonalització.
En un tercer nivell, entre 5.000 i 10.000 vianants dia, se situarien diferents eixos radials en
els trams més propers a Avingudes. Així, tant Manacor, Nuredunna, Aragó i Arxiduc tenen
un flux de vianants similar al del carrer Blanquerna abans de la seva peatonalització
Figura 61: Intensitat de vianants
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La demanda de vianants mostra una corba bastant estable durant tot el període del matí
amb valors mitjans propers al 2% per quart d'hora sobre el total diari. A partir de les 17 h
augmenta de forma sensible el nombre de vianants fins a arribar a les 19:15 hores en una
punta horària del 3,3% del total de vianants diaris. Aquest últim augment coincideix amb el
moment de major activitat comercial, quan molta gent finalitza la seva jornada laboral,
aprofitant per realitzar altres tasques com compres o gestions diverses.
Figura 62: Evolució diària de la demanda de vianants
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Les puntes de demanda corresponen amb els motius majoritaris de la mobilitat a peu, que
són les compres i l'oci. Les principals causes per anar a peu en comptes d'utilitzar el cotxe
són les dificultats d'aparcar o que l'estacionament és de pagament.
MOTIVO DEL VIAJE
Figura 63: Motiu de viatge
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2.5.3 Camí Escolar
L'any 2013 s'han iniciat diversos processos de Camí Escolar a la ciutat. El seu objectiu és
crear entorns segurs que incitin als alumnes a desplaçar-se a peu i que alhora permeti la
seva major autonomia (anar sols a l'escola). Per això, a més d'actuacions divulgatives i
educatives es va procedir al disseny d'actuacions infraestructurals de millora de l'entorn.
S'han iniciat al barri de Son Gotleu, en una zona on en un entorn proper hi ha cinc
col·legis amb prop de 2.000 alumnes. Cal indicar a més que es tracta d'un barri amb un alt
percentatge de població infantil: un 21 % té menys de 15 anys quan a la resta de Palma
aquest percentatge es redueix a un 15,5%
A més, s'inscriu dins del projecte municipal al Barri Educa que contempla:



Treball en xarxa: la comissió educativa de Son Gotleu
Implicació de tots els agents del barri

De les enquestes realitzades es dedueix que el grau d'autonomia dels alumnes és reduït,
ja que només un 41% va sol a l'escola. La principal raó d'anar acompanyat és que hi ha
molt trànsit al carrer (29% dels enquestats), el que evidencia la necessitat de reduir els
nivells de riscos reals i percebuts pels alumnes.
Aquesta escassa autonomia incideix que prop d'un 20 % dels escolars van a l'escola en
cotxe, tot i que només un 7,5% viu a més de 30 minuts caminant del centre escolar. Dos
terços d'aquests escolars preferirien anar a peu o en bici a l'escola si hagués les
condicions adequades. Per tant, la disponibilitat al canvi modal és elevada.
Així, conscienciar els alumnes sobre hàbits de mobilitat sostenible i millorar les condicions
del camí escolar incidiran de manera significativa en el canvi modal. Cal recordar que hi
ha aproximadament 126 centres educatius (67 col·legis públics, 46 col·legis concertats i
13 col·legis privats) a la ciutat de Palma, de manera que l'àmbit d'afectació és elevat.
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Figura 65: Localització de centres educatius

No obstant això, del procés participatiu desenvolupat ha sorgit amb força la conveniència
de crear renovats models de camí escolar que incloguin l'ús de la bicicleta, en el cas dels
instituts, i, el transport discrecional, per a concentracions de col·legis com és el cas de
Son Rapinya
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2.5.4 Rutes saludables
A inicis de 2011, la Direcció General de Salut Pública i Consum del Govern de les Illes
Balears, dins el marc del programa " d' Estratègia d'Alimentació Saludable i Vida Activa,
va promoure la iniciativa de dissenyar rutes de vianants urbanes a l'entorn de els centres
de salut. Amb la col·laboració del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica de la
Universitat dels Illes Balears, la Direcció General va proposar la creació de diferents rutes
situades a l'illa de Mallorca, tres de les quals en el municipi de Palma.
La idea era contribuir a millorar la salut de la població en general incentivant l'activitat
física regular de caminar i facilitant que això passés en els entorns habituals de la vida de
les persones. Els criteris de traçat i disseny són:
- Les rutes saludables han de complir amb les majors exigències d'accessibilitat universal,
seguretat i funcionalitat i dissenyar amb criteris de comoditat, estètica i interès (artístic,
paisatgístic, etc.) De l'itinerari.
- La ruta saludable pot començar en un centre de salut i el seu itinerari ha de ser tancat
per acabar al mateix lloc. Les rutes poden anar lligades a teràpies cardiosaludables
prescrites pel personal mèdic dels propis centres.
- En el disseny de l'itinerari es tenen en compte la situació d'equipaments, centres
comercials o d'oci, centres de gent gran etc., De manera que, a més de millorar l'atractiu
de l'itinerari es contribueixi a millorar l'accessibilitat a això centres.
- La longitud màxima de cada ruta no excedeix els 3.500 m.
- S'estableixen àrees de descans a distàncies màximes de 500 m.
- S'incorporen, segons disponibilitat de mitjans i espai, aparells variats d'exercicis
gimnàstics.
- Les rutes han de tenir una senyalització específica, en base a criteris d'accessibilitat
universal.
- A més, amb els mateixos criteris de disseny de l'itinerari de les rutes s'estableixen
connexions entre elles, de manera que es conformi una veritable xarxa urbana de
vianants alternativa als itineraris habituals dels ciutadans.
Fins al moment s'han executat dues rutes a Son Gotleu i Valldargent en base a aquests
criteris.
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2.6 La mobilitat en bicicleta
La bicicleta a Palma de Mallorca té una elevada potencialitat com a mode de transport ja
que prop del 90% dels desplaçaments es fan dins del mateix municipi i un 91% dels
desplaçaments interns del municipi tenen una longitud inferior als 5 km.
A més, un 30% dels ciutadans de Palma amb més de 16 anys disposen ja de bicicleta i
saben usar-la, i, per tant, hi ha un elevat potencial per la seva utilització.
D'altra banda, Palma disposa d'una orografia força plana. Així, tota la zona Centre i Est de
Palma, exceptuant alguns espais puntuals com el barri de la catedral o el de Son Cotoner
presenten un relleu constant suau. Per contra, tota la zona occidental presenta pendents
molt elevades: el turó de Bellver i les seves derivacions.

Figura 66: % de desnivell màxim (diferència entre la cota més alta i més baixa)
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2.6.1 Oferta ciclista
Des de l'any 2008 pràcticament s'ha multiplicat per 2,5 la xarxa ciclista, passant de 26 a
63 km (a 31 de desembre de 2013). Així, si l'any 2008 l'oferta disponible es centrava al
Passeig Marítim, en aquests últims anys s'han anat realitzant diferents eixos principalment
transversals (anell perimetral de Centre Ciutat i l'anell de l'Eixample: Manuel Azaña,
Capità Vila, Balmes, Av. Argentina) així com alguns eixos radials com els de Jacint
Verdaguer, Arxiduc, Blanquerna o Camí de Jesús.
No obstant això, encara que el 62% de la població queda a menys de 350 m d'una via
ciclista segregada o no, també és cert que moltes zones ciclables de Palma de Mallorca
no la tenen en cap de les seves tipologies, i que falten principalment eixos radials tant a
Ponent com a Llevant, així com un altre anell transversal més extern.
Figura 67: Cobertura de les vies ciclistes

Pel que fa a la tipologia ciclista, més del 70% dels km corresponen a una via segregada,
mentre que a la resta són vies de convivència amb la resta de vehicles (cicle-carrers) o
amb els vianants (sendera ciclable i permès-bici). Tanmateix, cal indicar que d'aquest 70%
una bona part se situen dins de la vorera, el que genera conflictes importants amb el
vianant, bàsicament perquè aquest sol envair l'espai destinat a la bicicleta o els ciclistes

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

92 / 248

Cleaner and better transport in cities

solen circular per aquestes vies a una velocitat elevada amb el riscos que això suposa. Si
a més es tenen en compte l'elevat cost d'execució i manteniment d'aquest tipus de carrilbici, no sembla una solució a replicar en nous projectes

PermitidoBicis
3%
SendaCiclable
15%

CicloCalle
11%
CarrilBici
71%

A més de la xarxa específica destinada al
ciclista s'ha d'indicar que la ciutat de Palma
de Mallorca té una màxima limitació de
velocitat a 40 km / hora, excepte en
algunes vies bàsiques i que en la majoria
dels carrers de la ciutat es circula, de
mitjana, a menys de 30 km / hora. En una
mostra de carrers de la xarxa local on
s'han dut a terme auditories de velocitat
s'ha observat que més del 90% dels
vehicles circula a menys de 30 km / hora,
el que afavoreix la convivència entre
bicicletes i la resta de vehicles.

D'aquesta mostra, únicament en vies més àmplies (Niceto Alcalá Zamora, Arquebisbe
Aspareig o Pérez Galdós) o amb pendent descendent (Barrera) es registren velocitats
més elevades i, per tant, requeririen d'algun tipus d'intervenció per assegurar la
convivència entre bicicletes i resta de vehicles

Figura 68: Velocitat mitjana en vies locals (resultats de les medicions realitzades)
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2.6.2 Demanda ciclista
Quantitativament els comptatges constaten un creixement constant en la utilització de la
bicicleta, multiplicant pràcticament per tres respecte a les dades disponibles al 2008 (d'un
0,7% a un 2%). Aquest increment ha estat especialment important en aquelles vies on
s'ha realitzat algun tipus d'intervenció

Figura 69: Augment de la demanda ciclista (2008-2013) en funció del tipus de via
121%

42%

Con creación de carril-bici

Sin intervención

D'altra banda, s'observa una menor utilització de les vies relacionades amb l'oci (Passeig
Marítim) i una major intensitat de ciclistes a les vies relacionades amb la mobilitat general.
Així, l'anell perimetral de Centre Ciutat pràcticament arriba a les 1.000 bicicletes diàries,
superant les 1.500 si considerem les que circulen per Avingudes. Altres eixos, com Jacint
Verdaguer, Manuel Azaña o Av. Argentina registren aproximadament 500 bicicletes
diàries
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Figura 70: Intensitat ciclista en dia feiner (bicicletes/12 hores)

2008 (abril)

Novembre 2013

El motiu oci-esportiu només representa un 23% del total dels desplaçaments i això suposa
una gran evolució. Sembla que una major conscienciació mediambiental pot haver influït
en la normalització de la bicicleta per a usos laborals o de gestions, com ho demostra el
fet que és esgrimit pels usuaris com el principal motiu d'elecció d'aquesta manera de
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transport. A més, la bicicleta és una mitjà molt competitiu amb el vehicle privat quan, com
a Palma, els desplaçaments són en general curts.
Figura 71: Causes de d’utilització de la bicicleta i motiu de viatge
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No obstant això, una de les debilitats del mitjà és el seu ús estacional, incidint de forma
asimètrica en altres modes de transport (autobús principalment) ja que en els mesos
d'hivern s'utilitza menys la bici derivant part d'aquests desplaçaments al transport públic.

Figura 72: Evolució anual de la demanda ciclista en Anselm Clavé- Enric Alzamora
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Malgrat constituir només un 2% dels desplaçaments es constata que en alguns trams on
conviu amb el vianant, l'ús de la bicicleta pot incomodar aquests últims, especialment
quan la demanda de vianants superi els 200 vianants/m/h6. En aquest sentit cal recordar
que l'ordenança ciclista prohibeix la circulació de bicicletes als carrers de vianants durant
el període diürn dels dies feiners. També cal subratllar que en molts casos aquesta
elevada densitat de vianants és producte de l'existència de mobiliari urbà i terrasses que
redueixen de forma sensible l'amplada útil disponible per al vianant.

Av. Antoni Maura

Plaça Porta Pintada

18/h

40/m/h

Blanquerna

Pl. Espanya

76/h

33/h

255/m/h

117/m/h

31/h

234/m/h

6

Manuals tècnics holandesos aconsellen que a partir dels 200 vianants/m/hora la circulació de vianants se
realitzi de manera segregada
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2.6.3 Bicicleta pública i aparcaments per a bicicletes
Palma de Mallorca disposa d'un sistema de bicicleta pública (Bicipalma) amb
aproximadament 300 bicicletes per a un total de 32 estacions. La cobertura és acceptable
ja que un terç de la població quedaria a menys de 350 m d'una estació de bicicleta
pública.
No obstant això, el nivell d'integració social en la mobilitat de la ciutat és molt limitat ja que
només disposa de 2.312 abonats i únicament es registren 475 usos diaris, cosa que situa
Bicipalma en només un 6% del total de bicicletes comptabilitzades.
El sistema de gestió actual mitjançant un abonament anual veta la seva utilització
esporàdica, per exemple pels turistes
Figura 73: Estacions de bicicleta pública i rati de cobertura

Així, el sistema de bicicleta pública no ha acabat de despuntar tot i els problemes amb els
robatoris de bicicletes i la inexistència d'aparcaments vigilats ja sigui al carrer o en
subterrani. Cal recordar que amb aquests sistemes públics el ciutadà, es despreocupa de
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la possible sostracció de la bicicleta, evitant aquest condicionant en l'elecció d'aquest mitjà
de transport.
En aquest sentit hi ha 253 zones d'aparcaments per a bicicletes privades a la ciutat que
poden donar servei a aproximadament 1.250 bicicletes

Figura 74: Localització dels aparcaments de bicicletes

Altres actuacions de dissuasió del robatori de la bicicleta han estat la implantació d'un
servei de registre municipal (biciregistre), amb un escàs ús fins al moment només consten
51 inscrits a 31 de desembre de 2013. També dos aparcaments de SMAP, Via Roma i
Santa Pagesa, permeten l'estacionament de bicicletes al seu interior.
Finalment, la iniciativa aparca i passeja en bici ofereix gratuïtament als usuaris dels
aparcaments de Parc del Mar i Via Roma una bicicleta per utilitzar mentre el vehicle està
estacionat.
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2.7 La mobilitat en moto
La moto és un mitjà de transport força utilitzat a la ciutat de Palma, suposant el 3,5% dels
desplaçaments. S'han incrementat les places destinades al seu estacionament a fi d'evitar
que aparquin sobre la vorera. Actualment hi ha 1.069 reserves amb una capacitat
aproximada de 8.000 places, que representen aproximadament prop d'un 20% del parc de
motocicletes de la ciutat. A l'interior de Via Cintura la cobertura és pràcticament total
considerant un radi de cobertura de 75 m. La localització d'aquestes reserves prop de la
cruïlla permet incrementar la seva visibilitat.
En bona mesura, es pot afirmar que les voreres de la ciutat de Palma estan alliberades de
la presència de motocicletes. En aquest escenari tan positiu, no sorprèn que no es disposi
d'aparcaments per a motocicletes en subterrani, no existint una tarificació específica en
els pàrquings públics.
Figura 75: Localització de les reserves de motocicletes

Per facilitar la seguretat dels seus
desplaçaments progressivament s'ha anat
implantant avança-motos a les vies
principals de trànsit i s'ha permès la
circulació de les motocicletes i ciclomotors
pels carrils-bus i ACIRES.
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2.8

Distribució urbana de mercaderies

2.8.1 Oferta de Càrrega i Descàrrega
Palma de Mallorca oferta a la Distribució Urbana de Mercaderies 800 zones de càrrega i
descàrrega, que suposen aproximadament 2.000 places, amb vocació de donar servei a
aproximadament 20.000 operacions d'estacionament. La cobertura és pràcticament total a
l'interior de Via Cintura, ja que prop d'un 70% de la superfície d'aquesta zona està atesa
per una zona de càrrega i descàrrega en un radi de 75 m.
Cal indicar quins barris no estan coberts amb zones de càrrega i descàrrega com Centre
Ciutat o els Hostalets disposen de carrers de vianants o de prioritat de vianants on la
càrrega i descàrrega està autoritzada en la pròpia via en un horari determinat.
No obstant, encara queden zones de l'interior de Via Cintura on la cobertura encara no és
total, tot i que també cal constatar que es caracteritzen per una baixa activitat terciària: El
Terreno, La Soledat Nord, Can Capes, Son Gotleu o Son Espanyolet. Algunes d'aquestes
zones podrien convertir-se en zones de prioritat de vianants amb un tractament de la
càrrega i descàrrega similar a la dels ACIRE.
Per contra, fora de Via Cintura la cobertura és menor. Així, hi ha barris com Es Rafal Vell,
Son Rapinya o Molinar, per exemple, amb una baixa cobertura de zones de càrrega i
descàrrega
Figura 76: Localització i cobertura (75 m) de les zones de càrrega i descàrrega de
Palma de Mallorca

Cleaner and better transport in cities

L'horari de les zones de càrrega i descàrrega és bastant extens, sent en la pràctica
totalitat de les zones de matí i tarda. El més habitual (80%) és el comprès entre les 8h30 i
13h.30 al matí i de 16h a 18h.30 a la tarda. En dissabte aquestes reserves únicament
funcionen durant el període de matí. Amb petits matisos (deixa de funcionar en dissabte o
comença a les 8h) pràcticament arribaria al 85% de les reserves . Las reserves amb horari
especial predominen preferentment a les zones de mercat o a Centre Ciutat.
Figura 77: Evolució de la demanda d’operacions de C/D (% sobre el total diari)
L a V de 8:00 a
13:30 y de
16:00 a 18:30 y
S: de 8:00 a
13:30
1%
L a V de 8:30 a
13:30 y de
16:00 a 18:30
3%

L a S de 8:30 a
13h:30'
4%
Otros
12%

L a V de 8:30 a
13:30 y de
16:00 a 18:30 y
S: de 8:30 a
13:30
80%

L'horari majoritari permet cobrir àmpliament les necessitats detectades i coincideix en
bona mesura amb les hores en què es produeix les operacions de càrrega i descàrrega
(més del 50% de les operacions es realitzen en el període comprès entre les 9h i 14h). En
un 18% (147) de les reserves analitzades no s'ha observat activitat de càrrega i
descàrrega durant el període de tarda en les diferents inspeccions dutes a terme.
Figura 78: Evolució de la demanda d’operacions de C/D (% sobre el total diari)
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Aquest horari majoritari, en termes generals, es pot considerar correcte ja que únicament
en un 16% dels casos, els agents que han dut a terme inspeccions del seu funcionament
consideren que s'hauria de modificar l'horari, bàsicament per l'escassa activitat que
registren algunes reserves durant el període de tarda.
Pel que fa a les zones de vianants l'horari establert és de 8 a 10.30 hores, de 14 a 16,30
hores i de 20 a 21.30 hores, excepte algun cas concret, com a carrer Blanquerna (de 8h a
10h) en què únicament es permet fer càrrega i descàrrega durant el període de demà. No
obstant això, hi ha zones de càrrega i descàrrega amb un horari més ampli en tots els
carrers perpendiculars.
A les ACIRE l'horari és encara més ampli, podent accedir durant pràcticament tot el dia.
A més, es permet estacionar als distribuïdors de forma gratuïta durant un període de 15
minuts en zona ORA.
Per tant, el distribuïdor de Palma disposa d'una àmplia varietat d'ofertes per fer la seva
feina. A continuació s'analitzarà si l'oferta de zones de càrrega i descàrrega és suficient i
es troben correctament optimitzades.
La gran majoria de les zones de càrrega i descàrrega tenen una mida aproximada de 10
metres, el 89% de les reserves estan compreses entre els 6 i els 15 metres. Les reserves
més grans es concentren principalment en els mercats de Pere Garau, el Olivar o Santa
Caterina o a l'entorn d'El Corte Inglés. També s'observen reserves més grans a Centre
Ciutat relacionades amb les zones de vianants a les que proveeixen.
Figura 78: Tamany de las zones de càrrega y descàrrega
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2.8.2 Utilització de las zones de càrrega i descàrrega de l’àmbit ORA
El descens de l'activitat econòmica, l'augment del nombre de places de càrrega i
descàrrega i el major control de la indisciplina d'Estacionament han propiciat un notable
descens de l'ocupació de les zones de càrrega i descàrrega:
- Les hores x plaça buides han passat d'un 25% a un 60%
- Les hores x plaça dels vehicles que fan càrrega i descàrrega han passat d'un 65% a un
30%
- Els vehicles que no fan càrrega i descàrrega han passat d'ocupar pràcticament un 20%
de les hores x plaça a tan altres sols un 8%.
Malgrat aquest buidament general de l'oferta destinada a la càrrega i descàrrega de
Mercaderies, encara uns quants distribuïdors, bàsicament per raons de comoditat,
estacionin de forma irregular a l'entorn, que suposa un 10% del total.
Figura 79: Evolució de la utilització de las zones de càrrega i descàrrega en l’àmbit
de l’ORA
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2.8.3 Utilització de les zones de càrrega i descàrrega fora de l’àmbit ORA
Fora de l'àmbit ORA, amb un nivell de vigilància menor, l'ocupació per part de vehicles no
autoritzats de les zones de càrrega i descàrrega és una mica més gran, encara que sense
provocar, de forma general, la saturació de la zona.

Figura 80: Ocupació de les zones de càrrega i descàrrega (%)
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No obstant això, en algunes zones i en moments puntuals s'assoleix la plena ocupació, en
bona mesura per la presència de turismes a les zones de càrrega i descàrrega. Aquesta
situació es dóna principalment en algunes zones de l'Eixample que no estan regulades,
com ara les situades a la zona del barri de Foners sense ORA.
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Figura 81: Ocupació total de les zones de càrrega i descàrrega (%)

Figura 82: Ocupació per turismes de las zones de càrrega i descàrrega (%)

Això pot provocar que alguns distribuïdors optin per estacionar de forma incorrecta a
l'entorn; encara que en la majoria d'ocasions aquest estacionament irregular es produeix
per raons de comoditat
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Figura 83: Ocupació de vehicles comercials que estacionen il·legalment en l’entorn
de les zones de càrrega i descàrrega (%)

2.8.4 Durada d’estacionament i tipologia del vehicle
L'ordenança actual estableix la limitació de 30 minuts de durada màxima d'estacionament
per a la realització d'operacions de càrrega i descàrrega. Únicament el 56% de les
operacions d'estacionament compleixen aquesta limitació de temps. La impossibilitat de
controlar la durada d'estacionament, el major temps destinat a la realització d'operacions
de càrrega i descàrrega (menys operaris) fa que s'hagi incrementat el temps mitjà
d'estacionament. Els vehicles comercials que estacionen més de 2 hores (10%)
representen un terç de la demanda en hores. Bona part d'aquests vehicles corresponen a
vehicles de comerciants que l'utilitzen en algunes ocasions també com a magatzem,
reparadors, etc. Una part d'aquest segment també pot correspondre a " visitadors"
(vehicles comercials que desenvolupen una funció bàsicament comercial). En definitiva,
es tracta d'un segment que actualment ocupa la zona de càrrega i descàrrega i que hauria
d'utilitzar altres tipus de zones d'estacionament alternatives.
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Figura 84: Distribució per durades d’estacionament dels vehicles comercials que
estacionen en zona C/D
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En termes generals s'observa la utilització de vehicles adaptats a l'entorn urbà, encara
que això suposa la realització de més operacions de càrrega i descàrrega amb l'impacte
que això implica en la contaminació local i en el cost del repartiment. La distribució urbana
de mercaderies, encara que únicament suposa un 12% del total de desplaçaments
motoritzats representa un 27% de les emissions de NOx
La utilització de vehicles més gran durant el període nocturn reduiria el nombre
d'operacions, tot i que cal considerar els problemes de la logística portuària doncs amb
escassos centres logístics, la majoria d'operacions de distribució es realitzen en el mateix
dia.
Figura 85: Tipologia del vehicle
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Cal indicar que a l'interior d'Avingudes hi ha una restricció per als vehicles amb més de 5
t, de MMA. (Massa Màxima Autoritzada), Excepte entre 7h i 11h que se'ls permet fins a 16
tn. Tampoc s'autoritza el trànsit de pas de vehicles pesants pel Passeig Marítim excepte
de 5h a 13h.

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

108 / 248

Cleaner and better transport in cities

2.9 La Mobilitat turística
La demanda turística té un fort caràcter estacional. Així, en els mesos de juliol i agost es
multiplica per 6 el nombre de pernoctacions a Palma respecte a un mes tipus de la resta
de l'any. D'aquesta manera, en el període estival es registren 40.000 pernoctacions
diàries a la ciutat, a les quals cal afegir altres 440.000 pernoctacions diàries en la resta de
l'illa.
En aquest sentit, és habitual visitar aquesta capital en un dels 8,4 dies que romanen de
mitjana, el que es tradueix en aproximadament 50.000 visitants diaris si el repartiment fos
homogeni. No obstant això, aquestes visites solen concentrar en els dies ennuvolats o de
pluja en què el visitant opta per visitar Palma en comptes d'anar a la platja, de manera que
aquesta demanda mitjana es veu àmpliament incrementada. A això cal afegir que dels
que dormen a la ciutat la immensa majoria ho fan a Platja de Palma, el que a efectes de
mobilitat té un impacte major ja que requereixen de mobilitat motoritzada per anar al
centre.
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Així, aquesta afluència a Palma dels turistes de Platja de Palma i de la resta de l'illa
representa que amb autobús (regular, turístic o discrecional) es mou un 44%, només un
23% dels visitants accedeixen al centre a peu, i en cotxe un 23% dels desplaçaments
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Figura 87: Mode de transport dels turistes arribats a Palma (2010)
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Aquesta elevada utilització del transport públic provoca la seva saturació durant el període
estival. Així, la demanda al corredor de Llevant es duplica respecte a un mes d'hivern.
Especialment acusat és l'increment del nombre de viatgers en les línies 15, 23 i 25, el que
ocasiona freqüents complets en aquestes línies. Aquesta situació, tal com s'ha comentat
en analitzar l'oferta de transport públic, ofereix una mala imatge al turista i penalitza
greument al resident de Palma, ja que els veïns de Coll d'en Rabassa o al Molinar, per
exemple, no poden pujar a l'autobús perquè tots vénen plens des de l'origen
Figura 88: Evolució mensual de la demanda en les línies del corredor de Llevant.

Font: Estudi de demanda de l’EMT. Tool Alfa
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Aquestes puntes de la demanda turística en període estival també incideixen en un
augment de trànsit a la façana marítima, fins a un 20% més respecte a la mitjana mensual
Figura 89: Trànsit en el Passeig Marítim (variació respecte a la mitja anual=100)
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Però aquests increments de trànsit serien assumibles amb la capacitat viària actual,
excepte en períodes punta molt concrets, si no registrés alhora una congestió de
l'aparcament.
En determinats dies del període estival, especialment en aquells amb mal temps,
l'aparcament de Parc de la Mar no pot donar satisfacció a la demanda de turistes que
volen visitar el centre de la ciutat i especialment la Catedral. Així, es generen cues a
l'entrada (entre les 10h i 13h) que arriben a copar un dels carrils de circulació amb la
minva de capacitat per al cotxe que això suposa.
Durant aquests períodes la resta d'aparcaments del perímetre de Centre Ciutat no es
troben plenament ocupats i podrien donar servei a aquests usuaris.

Figura 90: Utilització de l’aparcament d’Antoni Maura
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D'altra banda, es detecten importants problemes per donar servei als creueristes que
vénen a Palma, amb cues importants per accedir a l'autobús. Els turistes únicament
poden utilitzar el servei urbà, no podent accedir als diferents serveis interurbans que
passen pel Passeig Marítim, generant confusió al turista.
Pel que fa als autobusos discrecionals, en moltes ocasions no disposen d'espai suficient a
les portes dels hotels, taponant el carrer i no podent deixar els turistes a la vorera. En la
seva visita al Centre, els autocars estacionen al port comercial, que encara que
s'aproxima al turista a la Catedral no potència altres itineraris comercials de Centre Ciutat.
A més, en algunes ocasions pot crear problemes de saturació.
Aquests problemes repercuteixen en què, tot i que la valoració mitjana de la ciutat supera
el 8 i pràcticament tots la recomanarien com a destinació turística i tornarien a venir,
s'apunten als problemes de trànsit i d'aparcament com els principals aspectes negatius de
la ciutat. També hi ha alguns turistes que es queixen de la mala qualitat del transport
públic i de la falta d'informació turística en general i de la mobilitat en particular. Es troba a
faltar una targeta que combini l'accés als recursos turístics amb el transport públic, ja que
fomentaria la utilització de l'autobús.
Finalment, la focalització de l'atractiu de la ciutat al mar i el seu atractiu arquitectònic
accentuen els problemes de mobilitat en concentrar tota la demanda turística a focus de la
ciutat, tot i l'important terciari de què disposa Centre Ciutat i el seu entorn proper.

Figura 90: Valoració de Palma per part dels turistes
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Des del punt de vista de la mobilitat, la ciutat de Palma disposa, a més, de diferents
recursos turístics


Hi ha una senyalització de vianants del centre ciutat, encara que potser no
excessivament visible i no indica tots els elements de transport (parades de bus,
aparcaments, parades de taxis...)



Palma de Mallorca disposa d'una senyalització d'orientació per a vehicles que
tot i que en termes general es considera acceptable, principalment pel que fa a
terminals de transport, hospitals i complexos turístics, ha de ser millorada pel que
fa a alguns elements com el Port o la pròpia Catedral. En relació a aquesta falta
vincular l'accés a tot el sistema d'aparcaments de Centre Ciutat.



Bus turístic. El bus turístic passa pels principals centres d'atracció però no així
per la planta hotelera, el que li resta potencialitat. Un reforç d'aquest servei
alleugeriria de pressió al servei d'autobús regular.



Taxi tour. Ofereix al turista un servei amb una tarifa regulada i una documentació
acreditada per visitar els principals centres d'interès de la ciutat.



Galeres/Centre Històric. El servei de transport urbà de viatgers en vehicles de
tracció animal amb conductor (galeres) és un servei que reforça l'oferta de
mobilitat turística. Les galeres es divideixen en tres grups situats a la Catedral, el
carrer Conqueridor i al Arenal. El nombre de llicències és de 28 .. Aquests serveis
reforcen l'oferta de mobilitat mitjançant serveis per a grups petits.



Bicicleta turística. Dins de la mobilitat amb bicicleta per a turistes hi ha diferents
productes que van des de guies amb bicicleta, el lloguer de bicicletes, sector que
s'ha expansionat d'una forma important en els últims anys, i la possibilitat de fer un
volt amb bicicleta pel centre de la ciutat per als conductors que aparquin en
qualsevol dels aparcaments de la SMAP. Es tracta d'un sector amb gran potencial
tant perquè els potencials usuaris ja utilitzen la bici en els països d'origen com per
les seves característiques orogràfiques i climàtiques de Palma. No obstant això
falta informació sobre la xarxa ciclista i una senyalització específica en els carrils bici que orienti el ciclista sobre els llocs d'interès de la ciutat. Finalment, a
diferència d'altres ciutats europees, la bicicleta pública no pot ser utilitzada pels
turistes, encara que està prevista la seva pròxima obertura a aquesta demanda.
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També hi ha altres recursos turístics potencials en matèria de mobilitat com el transport de
costa, que encara no han estat desenvolupats.

2.10 Seguretat Viària
Pel que fa a la localització espacial dels accidents, la Policia Local desenvolupa un
seguiment anual, destacant aquells punts en què es registren més de 3 accidents amb
ferits o cinc sense ferits (punts negres). Sobre ells s'analitzen amb detall propostes de
transformació.
La pràctica totalitat d'aquests punts es localitzen a la xarxa viària bàsica de la ciutat, que
és per on circulen la majoria dels vehicles i on la velocitat de circulació és superior. Entre
les vies amb més concentració d'accidents destaquen:
- Passeig Marítim (9 punts). La secció és molt àmplia, amb un excés de capacitat en algun
trem i això incita l'excés de velocitat. A més, el nombre de passos de vianants és limitat.
Finalment, el ser una zona d'oci nocturn també és un factor de sinistralitat.
- Camí dels Reis (5 punts). Es tracta d'una via amb una morfologia de carretera
interurbana en un context cada vegada més urbà.
- Avingudes, en el tram comprès entre el 31 de Desembre i Pg Mallorca. Es tracta del tram
d'Avingudes amb un major nombre de carrils de circulació.
- Tram superior del carrer Aragó (4 punts). Alguns trams d'aquesta via tenen fisonomia de
carretera.
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- Manacor (3 punts). Els punts d'accidentalitat es concentren en el tram on els passos de
vianants no estan semaforitzats i pràcticament tots els girs a l' esquerra estan permesos.
- Pasqual Ribot (3 punts). Es tracta d'una via amb una forta pendent.

Figura 91: Localització dels accidents de trànsit

Tot i la utilitat d'aquesta actuació es proposa la seva complementació amb un altre tipus
de mesures dins d'un Pla Local de Seguretat Viària que no disposa actualment la ciutat.
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2.11 La tecnologia dels vehicles
Segons estimacions realitzades, el 36% de les emissions de NOx vénen generades per la
mobilitat motoritzada "essencial": autobús, taxi i distribució urbana de mercaderies.
Aquests tipus de desplaçaments són essencials ja que no es poden derivar a altres
modes de transport pel que l'actuació principal és fomentar el canvi cap a tecnologies més
netes.
Figura 92: Estimació de les emissions de NOx per tipus de vehicle
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2.11.1 Parc mòbil de las flotes públiques (EMT)
L'EMT disposa de 12 autobusos que funcionen amb GNC (un 6,6 % del total) i amb un
perfil d'emissions EEV. Es tracta de 10 vehicles de 12 metres i 2 de 18 metres amb una
antiguitat de menys de 4 anys i assignats fonamentalment a les línies 10, 20, 25 i 33. El
proveïment d'aquests vehicles es realitza en hores nocturnes a les instal·lacions externes
a l'empresa (gestionades per Endesa), a Cas Tresorer en les proximitats de les cotxeres
de l'EMT.
L'ús d'autobusos de GNC suposa una reducció considerable de les emissions de NOx
encara que també existeixen altres alternatives de recent introducció en el mercat com els
autobusos híbrids amb disminucions importants d'aquestes emissions. Finalment, la nova
normativa Euro 6 aplicable als autobusos que es comercialitzin el 2014 també exigeix
nivells d'emissions reduïts.
Una opció parcial a curt termini que permetria reduir les emissions contaminants dels
autobusos Euro III seria la instal·lació en els mateixos de filtres de partícules amb
catalitzador i tecnologia SCRT. D'aquesta forma els nivells d'emissions poden resultar
equivalents als de vehicles Euro 5. Aquesta instal·lació provisional tindria l'avantatge
afegit de proporcionar més temps per analitzar les opcions de renovació de flota. Aquesta
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opció s'ha utilitzat en autobusos de l'EMT de Madrid i TMB de Barcelona, entre altres
empreses.
Els vehicles Euro III de l'EMT, malgrat la seva edat, han rebut un adequat manteniment.
En altres ciutats han arribat fins 14/15 anys de vida útil.

2.11.2 La mobilitat elèctrica
La mobilitat elèctrica no és la "solució" als problemes de la mobilitat urbana a curt i mig
termini però pot ser recomanable per reduir l'impacte ambiental, especialment si s'aplica a
la mobilitat essencial, és a dir, aquells viatges necessaris per al funcionament de la ciutat
(distribució urbana de mercaderies, gestions comercials i professionals) que difícilment
seran reconduïbles a altres modes (transport públic; peu o bicicleta).
Per impulsar la transició a una mobilitat més neta és necessari reduir les barreres que
estan condicionant fortament les decisions a favor dels vehicles convencionals: Els
vehicles elèctrics tenen uns majors costos d'adquisició i més limitacions en el
funcionament delimitació d'autonomia i càrrega; necessitat d'accés a la xarxa elèctrica per
a la recàrrega lenta i més ràpida -, importants incerteses tècniques i econòmiques així
com resistències derivades de la desinformació dels clients potencials. Per això,
l'administració pot jugar el paper de dinamitzador d'aquest tipus de mobilitat incorporant
gradualment a les seves flotes i implantant punts de recàrrega..
En aquest sentit, actualment hi ha 4 punts de recàrrega situada en calçada i altres 7 en
aparcaments municipals:
- Toma" Shucko ": Antoni Maura, Via Roma, Marquès de la Sènia, Santa Pagesa,
Manacor, Sa Riera
- Càrrega semiràpida: Via Roma i Marquès de la Sènia
- Càrrega Lenta: Antoni Maura
A més s'ha signat un conveni entre IDAE i Govern Balear per a la implantació de 2.000
punts de recàrrega a Mallorca dels quals 180 es localitzaran a Palma de Mallorca, 104 a
la via pública i 74 en aparcaments privats.
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Figura 93: Punts de recàrrega en el Passeig Marítim

Per a la utilització d’aquests punts de recàrrega el
homologada.

Govern ha creat una targeta

Figura 95: Model de targeta facilitada als vehicles elèctrics per accedir als punts de
recàrrega

Pel que fa a flotes municipals, s'ha d'afegir la incorporació recent a la flota municipal de
dos vehicles elèctrics.
Finalment, l'Ajuntament ha modificat l'ordenança fiscal de l'ORA perquè els vehicles
elèctrics quedin exempts del pagament.
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2.12 Diagnosi participada
El procés participatiu es va iniciar al setembre de 2013 amb una ronda d'entrevistes als
agents que més tard constituirien la Mesa de Mobilitat. Les entrevistes es van centrar a
presentar la Mesa de Mobilitat com a òrgan de consulta de l'Ajuntament en matèria de
mobilitat i de seguiment del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, tant en la seva
elaboració com en el seu compliment al llarg del període de vigència. També es va iniciar
el treball de detecció dels principals problemes de mobilitat de la ciutat des de la
perspectiva dels agents. El que s'ha anomenat la " visió dels Agents ".
Els primers resultats van ser exposats en l'acte de constitució de la Mesa de Mobilitat de
Palma (19 de setembre del 2013). Durant els mesos d'octubre, novembre i desembre es
van dur a terme més de 800 enquestes entre la ciutadania (tant telefòniques com al
carrer) que van permetre conèixer les pautes de mobilitat i obtenir la seva valoració sobre
diferents aspectes relatius a la mobilitat.
La Mesa va tornar a reunir el 26 de febrer de 2014, exposant-se:
- Els resultats de l'enquesta,
- les primeres dades de la recollida d'informació realitzada i
- Una proposta d'idees força (Bases i Fonaments) que estructuren pla i que un cop
participades es van transformar en les seves línies estratègiques.
En el mateix marc de participació, durant el mes d'abril, la Mesa ha impulsat la realització
de sis tallers sectorials sobre diversos aspectes que es consideren clau. Les conclusions
d'aquests tallers serveixen d'orientació per a la formulació de les mesures que recull el
present Pla.
Tant les conclusions dels diferents tallers com la proposta de priorització i valoració de les
línies estratègiques es van exposar en una altra sessió de la Mesa realitzada el 6 de maig
de 2014.
Cal indicar que, durant tot el procés d'elaboració del PMUS ha estat obert un compte de
correu per demanar informacions i suggeriments.
a) Resultats de les entrevistes als membres de la Mesa
De les entrevistes realitzades, els principals problemes expressats, de major a menor
reiteració van ser els següents:
- Manca de carrils - bici
- Elevat cost del Transport públic i freqüència de pas baixa
- Col·lapse en els accessos als col·legis a les hores d'entrada i sortida
- Contaminació acústica i atmosfèrica generada pel trànsit
- Excés de trànsit a Centre Ciutat
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- Trànsit en Passeig Marítim
- Congestió accessos a la ciutat
- Dificultats per a les persones amb problemes de mobilitat reduïda severa
Així, els membres indiquen que el trànsit segueix sent elevat, principalment a Centre
Ciutat, el que genera problemes de congestió (accessos, col·legis, Passeig Marítim) així
com contaminació acústica i atmosfèrica.
Pel que fa a la utilització de modes de transport alternatius, es troben a faltar més carrils bici, ja que es considera la bicicleta com un mode de transport amb un gran potencial de
creixement. També s'apunta que l'escassa freqüència i l'elevada tarifa del transport públic
dissuadeixen la seva utilització. Sorprenen les escasses respostes referides a la mobilitat
de vianants, excepte aquelles relacionades amb els problemes d'accessibilitat que tenen
les persones amb mobilitat reduïda. Així, s'assisteix a una elevada conscienciació per part
dels membres de la Mesa sobre la utilització de modes de transport sostenibles, que ha
estat contrastada amb l'opinió de la ciutadania en general a partir d'enquestes.
A continuació es detallen els principals problemes de mobilitat plantejats pels membres de
la Mesa per a cada mode de transport.

Mobilitat vianants
Manca de carrers de vianants, voreres més àmplies i creació de rutes de vianants
Temps de verds insuficients
Ocupació d'espais per terrasses
Deficient permeabilitat a banda i banda de les vies ràpides urbanes.
Absència de criteris d'ubicació d'arbrat, bàculs, senyals, mobiliari urbà, etc.

Mobilitat ciclista
Manca de continuïtat de la xarxa ciclista fora dels eixos principals
Manca d'extensió de la xarxa ciclista a les barriades perifèriques
Interseccions de la xarxa ciclista no resoltes, escassa secció en alguns trams bidireccionals i
heterogeneïtat de l'abalisament de separació
Manca d'intermodalitat bici-transport públic
Falta d'aparcament per a bicicletes
Alt robatori de bicicletes
Falta convivència bicicleta-vianant
Recorreguts complicats a la circumval·lació del nucli històric

Transport Públic
Baixa freqüència, especialment fora del Centre
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No adaptació a situacions específiques
Cost elevat. Manca d'integració tarifària
Manca de connexió entre Aeroport i hospitals Son Espases o Son Llàtzer
Poc espai de parada (vianant i vehicle). Parades sense plataformes. Manca d'informació a usuaris
(TMB i EMT)

Taxi
Excés de llicències. Quilòmetres en buit
Jornades de treball elevades
Manca d'espai a les parades
Problemàtica espacial a la nit al passeig Marítim i Platja de Palma
Baixa velocitat de circulació
Carril bici no envolta l'espai dels clients del taxi
Els busos d'EMT no utilitzen l'espai de reculada.
Manca d'informació al client

Mobilitat en vehicle privat
Congestió en alguns punts: Rotonda carretera Sóller - Polígon, zona de col·legis, Coll d'en Rabassa i
autovia de Llevant (a l'estiu)
Accés de vehicles excessiu al centre de la ciutat.
Deficient senyalització (manteniment)
Manca de coordinació semafòrica en alguns carrers.
Falten zones avançades per a motos

Aparcament
Manca d'aparcament de residents en molts barris
Saturació dels aparcaments de Catedral-Born
Manca d'aparcament forà a l'Eixample
Manca d'aparcaments dissuasoris gratuïts
Falta d'aparcament per a motos

Càrrega i Descàrrega
Insuficients zones de càrrega i descàrrega
Falta d'aparcament per als vehicles pesants i lleugers professionals
Manca d'accessibilitat al Port de Palma

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

121 / 248

Cleaner and better transport in cities

b) Resultats de les enquestes als ciutadans
Els ciutadans encara que també van prioritzar la bicicleta com a mode de transport van
donar molta més importància a la manera peu i al transport públic. En qualsevol cas, es
detecta una aposta decidida per potenciar els modes de transport més sostenibles,
incloent el cotxe compartit, manera que pot tenir una especial incidència en la millora de la
mobilitat en polígons industrials, hospitals, universitat i altres centres d'atracció de viatges
situats fora del nucli urbà.
També sorprèn la baixa puntuació donada a la moto, que no arriba a l'aprovat, el que pot
fer replantejar les polítiques de promoció d'aquest mode de transport, principalment pel
que fa a la utilització de certs espais com els ACIRE.
Figura 97: Valoració dels diversos modes de transport (0 poc prioritari, 10 molt prioritari)
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Si distingim per modes de transport, l'oferta destinada a la bicicleta suspèn pràcticament
en tots els seus "elements", especialment l'aparcament. Pel que fa al vianant, en general
té una puntuació acceptable aspectes com la seguretat dels itineraris o l'oferta de zones
de vianants. Per contra, suspèn clarament l'accessibilitat per a persones amb problemes
de mobilitat reduïda.
El transport públic obté notes relativament elevades, encara que són superiors les
referents a rapidesa i la proximitat de la parada, obtenint la freqüència el valor més baix.
Finalment, sobre la mobilitat en vehicle privat la nota més baixa correspon a la
impossibilitat d'estacionar gratuïtament en calçada. Per contra, es dóna un aprovat a
l'aparcament en pàrquing públic, reconeixent que, en la majoria d'ocasions, hi ha places
disponibles. Els aspectes més ben valorats són la senyalització i la seguretat viària.
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Figura 98: Valoració de diferents aspectes dels diversos modes de transport
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En l'enquesta també es preguntava als ciutadans sobre el nivell de coneixement de
diferents instruments tecnològics en matèria de mobilitat. Cal recordar que l'Ajuntament de
Palma, dins el programa CIVITAS DYN @ MO planteja impulsar tot un seguit de mesures
tecnològiques destinades a fer més eficient el sistema de mobilitat de la ciutat.
En aquest sentit, cal indicar que el nivell de penetració en la població dels nous
instruments tecnològics és limitat, no superant el 25% cap d'ells. Així, el nivell de
coneixement de la bicicleta pública només supera el 20%, percentatge similar al que
registren altres instruments tecnològics com la navegació per mòbil del transport públic.
Sorprèn l'escàs coneixement d'aquesta mateixa eina a través del canal de la web.
Naturalment, el sistema de guiat d'aparcament, no implantat a la ciutat de Palma de
Mallorca, és l'element menys conegut.
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Figura 99: Coneixement dels diferents sistemes de gestió
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2.13 Resultats dels tallers de participació
Els sis tallers de participació duts a terme han permès conèixer l'opinió dels agents,
segons temàtiques específiques, sobre els aspectes fonamentals a tenir en compte en el
desenvolupament de les propostes. Així, territorialment s'han recollit orientacions sobre
les vies prioritàries sobre les quals actuar en les xarxes de vianants, bicicletes i vehicles.
També s'han aportat interessants criteris de com han de ser funcionalment aquestes vies.
S'ha tractat específicament la mobilitat turística, període de l' any en què es concentren
els problemes en matèria de mobilitat, i, per tant, requereix d'una atenció específica ; així
com la distribució urbana de mercaderies, activitat fonamental per al funcionament de la
ciutat.
També s'ha abordat de forma individualitzada la mobilitat a Centre Ciutat, zona
emblemàtica de Palma i punt de referència tradicional d'aplicació d'estratègies de
dissuasió de l'ús del cotxe.
Finalment, s'ha tractat el tema del Camí Escolar com a exemple de procés que permet
prioritzar intervencions infraestructurals i urbanístiques de millora de la mobilitat en tots els
barris.
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2.13.1 La xarxa viària de Palma: El Passeig Marítim
Aquest taller va abordar no només la xarxa viària i concretament el Passeig Marítim, sinó
la seva oportunitat al servei del model de ciutat que es vol per a Palma de Mallorca. En
aquest sentit, hi va haver un consens total en la necessitat d'obrir, encara més, la ciutat al
mar, la qual cosa comporta la urgència d'actuar sobre el passeig marítim, reduint la seva
funció de carretera i transformant-lo en un carrer de la Ciutat. Es van proposar esquemes
diferenciats, des dels que plantejaven seccions de dos carrils de circulació per sentit a
transformacions menys radicals però pràcticament igual de contundents pel que fa a la
millora del viari, ja que suposaven un estrenyiment de carrils i una limitació de la màxima
velocitat de circulació. Fins i tot es va plantejar la possibilitat de soterrar el trànsit tot i que
la majoria dels membres del taller van desestimar aquesta opció per costosa i
innecessària.
Hi va haver acord majoritari que el Passeig Marítim no podia ser una via per travessar la
ciutat, de manera que s'havia de potenciar la Via de Cintura i el Segon Cinturó per
impulsar el desviament d'aquests tràfics. Encara que també es va evidenciar que té una
funcionalitat evident dins de l'esquema de trànsit de la ciutat (accés al port comercial i de
passatgers, aparcaments, etc.) En qualsevol cas la remodelació que es durà a terme
haurà de comptar amb les actuacions previstes en el Pla Director del Port.
Altres membres del taller van apuntar que el Pla no pot limitar-se a plantejar, des del punt
de vista de la mobilitat, una transformació de la façana marítima. Hi ha altres eixos que
també han de ser objecte d'intervenció com trams dels carrers Aragó i Manacor,
Avingudes, Eusebi Estada, etc. Així, encara que es va considerar la jerarquia viària de
Palma com un fet positiu per aconseguir que la majoria de carrers tinguessin poc trànsit,
també es va indicar que " tots els carrers han de ser vivibles”. En aquest sentit, han de ser
permeables, amb passos de vianants com a mínim cada 300 metres i en la mesura del
possible " travessables " peatonalment en una mateixa fase semafòrica. També es va
apuntar de les conseqüències de l'aplicació d'aquest criteri de manera estricta sobre la
coordinació semafòrica: augment de congestió tant per al cotxe com per al transport públic
de superfície.
En definitiva, es va apostar, pel difícil equilibri entre diferents modes de transport, però
fomentant rotundament la mobilitat de vianants. Més d'un membre el Taller va indicar que
a Palma se circula millor que camina (voreres estretes, esperes en els semàfors, etc.) I
molts van indicar que els problemes de congestió de trànsit eren puntuals. En definitiva, hi
va haver una aposta majoritària per fer del PMUS el Pla del vianant.
Per millorar la mobilitat es van valorar diferents criteris funcionals de la xarxa bàsica de
vianants: amplituds mínimes i continuïtat. En aquest sentit, algun membre ha indicat que
no es pot treure un carril de circulació per posar terrasses ja que el vianant no guanya res.
Pel que fa al transport públic es va apuntar la necessitat de millorar l'oferta del corredor de
Llevant, havent valorat la viabilitat d'implantar un transport públic guiat.
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Figura 100: Nivell d’acord criteris xarxa bàsica de vehicles (0 poc d’acord, 10 molt d’
acord)
Eliminar aparcamiento y reducir calzada en
Paseo Marítimo

6,14

Reducir el espacio viario solo en tramo
Autovía convirtiéndolo en una vía urbana

8,05

Confirmar el estado actual del Pº Marítimo

7,80

El peatón ha de poder atravesar la vía de
forma completa en el mismo tiempo de
verde aunque ello suponga romper la
sincronización semafórica

8,00

Todos los pasos de peatones han de estar
semaforizados

8,14

No han de tener aparcamiento o ha de ser
de alta rotación, carga y descarga…

7,25

Los giros a la izquierda han de ser
excepcionales

organisation • Date

7,14

La red básica peatonal debe
atravesar las vías de tráfico de forma
directa y protegida (semáforos)

8,57

Se ha de regular la colocación de
terrazas de tal forma que no se les
destine más espacio que a la
circulación de peatones

8,57

El ancho útil de una red básica
peatonal ha de ser, en la medida de
lo posible, superior a 4 metros

8,25

8,35

La red viaria básica ha de tener un mínimo
de 2 carriles de circulación por sentido

Palma

No se debe autorizar la circulación
de bicicletas por acera o zonas
peatonales

6,95

Recomendar que haya un paso de peatones
como mínimo cada 300 m

de

6,29

1,45

No ha de haber resaltos de calzada
(reductores de velocidad)

Ajuntament

Los bajos de las viviendas han de ser
preferentemente comerciales

7,37

de

Mallorca

126 / 248

Cleaner and better transport in cities

2.13.2 La Mobilitat ciclista
El taller va permetre apuntar els eixos prioritaris per acabar de mallar la xarxa ciclista.
Així, es va plantejar ampliar la xarxa a zones més externes com Cala Major, Marratxí o els
Hospitals, així com l'augment dels eixos radials. En Llevant, la majoria de membres
apostar per Manacor i Nuredunna, mentre que a ponent no es va definir un eix clar.
Encara que algun membre del taller va indicar que no calia fer més carrils-bici sinó
temperar el tràfic en tot la ciutat, la majoria va opinar que encara que fos de manera
transitòria i fins que la utilització de la bicicleta fora majoritària es requerien més carrils bici per potenciar -ne l'ús,i que en qualsevol cas, s'hauria de fer coordinadament amb
polítiques de calmat de trànsit.
Si que hi va haver acord majoritari a utilitzar la calçada, ja sigui a costa d'un carril
d'aparcament o de circulació, per a la creació d'aquests carrils-bici, descartant l'ús
generalitzat de les voreres.
Preocupar a molts dels membres de la Mesa el robatori de bicicletes, que podria
constituir-se en un impediment important per al seu ús, apuntant propostes per crear
aparcaments a l'interior dels edificis i als aparcaments públics. També es va instar fer una
major promoció del Registre de bicicletes de què disposa l'Ajuntament.
Tot i que la bicicleta pública és un sistema que permet al ciutadà particular despreocuparse del problema dels robatoris, es va constatar el poc ús que es fa d'aquest sistema.
Sobre aquest servei hi va haver opinions diverses, des dels que advocaven per utilitzar els
recursos que es destinaven a ell per fer carrils - bici fins als que apostaven per obrir-lo a
altres usuaris (turistes) a fi de rendibilitzar.
També es va proposar la millora de la intermodalitat per exemple permetent que pugés la
bicicleta a les línies de bus de baixa demanda.
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Figura 102: Nivell d’acord criteris sistema de bicicleta pública (0 poc d’acord, 10 molt
d’acord)
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Se ha de aumentar la red ciclista existente
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2.13.3 La mobilitat en Centre Ciutat
L'aspecte més valorat pel taller anava en la línia de continuar els processos de
peatonalització en aquesta zona de la ciutat, encara que això impliqui en algun cas
suprimir places d'estacionament. Es va reconèixer majoritàriament l'èxit d'aquests
processos, tot i que va alertar del perill que es pugui expulsar la població resident si
s'estenen les zones d'oci nocturn.
El tema de l'aparcament va ser objecte d'un intens debat entre els que apostaven per la
construcció de noves infraestructures d'aparcament i els que plantejaven un millor
aprofitament de les existents mitjançant senyalització variable.
Hi va haver acord a suprimir l'estacionament en calçada al costat dels monuments, però
també es va reconèixer la complexitat de l'actuació i la necessitat d'arribar a acords amb
els veïns que utilitzen actualment aquestes places. Tampoc es va concretar el tipus de
funcionalitat d'aparcaments com el de la Plaça Major que finalitzen el seu període de
concessió en 2019, encara que molts membres del taller van apuntar que com a mínim la
majoria de les places s'hauria de destinar al resident.
Pel que fa a l'aplicació d'altres polítiques de dissuasió de l'ús del cotxe es va valorar
positivament l'extensió dels ACIRE, el control de la indisciplina d'estacionament, la
limitació als vehicles contaminants ja sigui tarifariament o mitjançant la restricció d'accés i
es va demanar un política tarifària del ORA més coherent amb els altres espais
d'aparcament fora de calçada..
Per contra, no es va considerar prioritària l'ampliació del ORA ja sigui temporalment
(augment d'horari) o espacialment.
Sí que es va desestimar per pràcticament tots els membres del taller actuacions com la
implantació del peatge urbà o l'extensió dels ACIRE fora de Centre Ciutat.
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Figura 103: Nivell d’acord polítiques de dissuassió de l’ús del cotxe en Centre Ciutat
(0 poc d’acord, 10 molt d’acord)
¿Se han de suprimir el estacionamiento para
convertirlo en espacios peatonales en …

7,5

Aumentar el control de la indisciplina de
estacionamiento

6,6

Restringir el tráfico a vehículos
contaminantes en el Centro

6,5

Establecer criterios ambientales en la
tarificación del ORA

6,3

Acentuar la estructura de Coronas Tarifarias
del ORA

5,9

Extensión de las ACIRES a todo Centre Ciutat

5,9

¿Se han de autorizar las terrazas en zonas
peatonales?

5,7

Establecer restricciones de acceso en algunas
de las vías de entrada a Centre Ciutat

5,2

Convertir una parte de las plazas ORA mixtas
en preferentes para residentes
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2.13.4 La mobilitat turística
En termes generals, en les intervencions dels diferents membres del Taller es va abordar
la mobilitat turística no com un problema sinó com una oportunitat per potenciar encara
més aquest recurs econòmic de la ciutat. Així, l'objectiu és oferir una millor imatge al
turista i evitar que la seva mobilitat repercuteixi negativament en la qualitat de vida del
ciutadà de Palma.
Per a això, s'ha de millorar la gestió dels recursos actuals. Tal com va indicar algun
membre del taller, en els moments punta de demanda, es requereixen tots els mitjans i
modes de transport per donar un bon servei al turista.
Pel que fa al vehicle privat, per solucionar els problemes d'aparcament que es produeixen
a l'estiu i que originen congestió a l'autopista de Llevant hi va haver acord majoritari en
aprofitar els aparcaments existents a Avingudes per tal de desviar part de la demanda que
es dirigeix l'aparcament de Parc del Mar També es va suggerir l'habilitació d'aparcaments
dissuasoris o fins i tot ampliar l'aparcament actual.
Pel que fa al transport públic es va apuntar la necessitat de millorar el servei evitant les
saturacions que es produeixen actualment els dies d'estiu amb mal temps. També es va
plantejar la possibilitat de millorar els serveis discrecionals, que actualment tenen
problemes d'accessibilitat a determinats hotels pel que fa a l'origen. En destinació,
s'observa una excessiva concentració d'autocars al moll vell, el que ve motivat per la visita
a la catedral. La ubicació dels autocars estacionats i l'itinerari que potencien evita donar
vida a altres eixos comercials, fins i tot fora de Avingudes.
Va ser objecte especial de debat el tema dels creuers i en concret com solucionar
l'arribada d'un ingent nombre de turistes en un curt espai de temps. Es va plantejar
aprofitar tots els recursos existents, fins i tot el transport interurbà, així com la possibilitat
de crear autobusos de reforç que connectin amb el Centre.
La informació va ser abordada per gairebé tots els membres del taller com un dels
elements fonamentals per aconseguir una mobilitat turística més sostenible, des de la
provinent de mercats emissors, passant per la integrada a la propis modes de transport i
en els elements turístics així com la pròpia senyalització "in situ ", ja sigui en els hotels o
senyalització variable sobre l'estat d'ocupació dels aparcaments o del temps d'espera per
al pas del proper autobús.
Alguns membres del Taller també van apuntar la possibilitat de millorar la informació dels
itineraris de vianants principals, millora que també es feia extensiva als itineraris amb
bicicleta. En aquest sentit, es plantejava augmentar el nombre de zones de vianants i
completar la xarxa ciclista.
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2.13.5 El Camí Escolar
A partir de l'experiència pilot realitzada a la ciutat de Palma s'ha corroborat la bondat dels
projectes de camí escolar, ja que es tracta d'actuacions que estimulen la mobilitat
sostenible i segura mitjançant l'educació i la realització de millores urbanístiques i de
senyalització en els principals itineraris dels alumnes.
A més, s'ha constituït també una bona pràctica de coordinació entre diferents àrees
municipals. S'ha constatat la necessitat d'aquesta actuació conjunta perquè sigui
plenament efectiva. No obstant això, algun dels membres del taller ha apuntat que les
actuacions desenvolupades potser siguin una mica tímides. També s'ha indicat que per
culminar el procés de camí escolar realitzat s'ha de procedir a la seva visualització per
d'aquesta manera multiplicar l'impacte de la mesura
Un altre aspecte que es va confirmar al taller va ser el relatiu a les diferències en les
pautes de mobilitat entre col·legis públics i privats. Així, en els primers és ja àmpliament
majoritària la mobilitat a peu, havent incidir en la millora de la seguretat d'aquests
desplaçaments, mentre que en el cas dels concertats, la llunyania del lloc de residència
incideix en un major ús del cotxe. Per això, no només cal considerar un camí escolar sinó
que poden haver-hi diversos camins escolars en funció de les singularitats del centre
educatiu. En aquest sentit, en els instituts s'ha de fomentar la mobilitat en bicicleta,
mentre, en complexos educatius com el de Son Rapinya, s'ha d'apostar també pel
transport discrecional.
Finalment, de les respostes dels membres del taller respecte al qüestionari facilitat
destaca principalment l'acord majoritari per prioritzar el vianant sobre l'aparcament i la
desautorització total de conductes com l'estacionament il·legal per deixar els nens.
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Figura 104: Criteris camí escolar (0 poc d’acord, 10 molt d’acord)
Se debe priorizar el acceso bicicleta a los
centros escolares por una ruta segura

8,95

El espacio destinado al peatón prevalece
sobre el espacio destinado a
aparcamiento
Incorporar en el temario del curso
actividades relacionadas con la movilidad
sostenible y segura
Se han de priorizar las actuaciones
urbanísticas relacionadas con la mejora
de la movilidad a los centros escolares.
La acera donde se localiza el acceso
peatonal del centro escolar ha de tener
un ancho mínimo de 5 metros.

8,63

8,37

8,21

7,37

Todas las aceras del camino escolar han
de tener un ancho mínimo de 3 metros.

7,16

Modificar horarios de entrada y salida
para evitar la concentración de niños

5,84

No se han de poner pasos de peatones
en la misma puerta del colegio.
Se debe permitir el estacionamiento
doble fila en las horas de entrada y salida
del colegio para dejar/recoger a los …

5,05

2,37

Figura 25: Priorització propostes camí escolar (0 poc prioritària, 10 molt prioritària)
Las propuestas educativas

9,21

Las propuestas divulgativas

9,11

Las propuestas técnicas
Definir la imagen de marca del camino
escolar de Palma

7,74

Creación de la comisión de Movilidad
escolar

7,74

Implantación del comercio amigo

7,63

Fomentar los servicios de autobús
discrecionales

6,79

Implantación del Bus a pie
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Fomentar el coche compartido
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2.13.6 La distribució urbana de mercaderies
De les aportacions dels membres del taller es conclou que, tot i que la situació actual de la
distribució urbana de mercaderies és susceptible de millora, no s'anima a l'Ajuntament a
establir més normes reguladores o endurir les existents.
Així, s'apunta que, en primer lloc, s'ha d'informar i fer complir la regulació actual. No es
controla la màxima durada d'estacionament de les zones de càrrega i descàrrega i s'és
flexible quant a accessos a ACIRES i zones de vianants. Els distribuïdors desconeixen
que també poden utilitzar el ORA (utilització gratuïta de 15 minuts o tarifes bonificades per
a autònoms que requereixin més temps d'estacionament). En aquest sentit, es proposa
alliberar els espais de càrrega i descàrrega de " visitadors " o autònoms per moure'ls al
ORA.
Per contra, hi ha més consens a establir mesures incentivadores de mobilitat verd, com
serien que els distribuïdors que utilitzin vehicles menys contaminants disposin de més
temps d'estacionament i horaris més amplis en zones de càrrega i descàrrega i ACIRES.
Hi ha acord majoritari a indicar que les mesures que s'adoptin han d'estar consensuades
entre tots els agents davant la diversitat d'interessos contraposats que convergeixen en la
distribució urbana de mercaderies. S'insta a la col·laboració dels comerços perquè ajustin
els seus horaris de recollida als que s'estableixin de com de càrrega i descàrrega i a
facilitar les tasques de càrrega i descàrrega dins del seu establiment. En aquest sentit es
proposa una reglamentació urbanística dels comerços que afavoreixi un major espai
d'emmagatzematge i faciliti les operacions de distribució.
També el PMUS aposta per proves pilots en llocs especialment conflictius, com la Seu,
que puguin ser replicables en altres zones de la ciutat.
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3 Objectius i línies estratègiques
.

3.1 Objectius
En línia amb els objectius que assenyala la Llei d'Economia Sostenible que fa a la
mobilitat sostenible i les orientacions i recomanacions que emanen del marc estratègic
recollit en la introducció, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la ciutat de Palma de
Mallorca considera objectius essencials que el sistema mobilitat permeti una ciutat més
Competitiva, Amable, Sostenible, Accessible i Segura; de manera que totes les
mesures que integren el pla s'enfocaran, individualment o en conjunt, cap a la consecució
d'aquests cinc objectius. Així mateix, els desafiaments i necessitats que es posen de
manifest en el diagnòstic recolzen aquest plantejament i permeten desenvolupar els
objectius específics del PMUS al voltant d'aquests cinc epígrafs.

3.1.1 Una ciutat més Competitiva
Un sistema de mobilitat competitiu ja que la mobilitat, entre altres coses, és part del
procés productiu de la ciutat, i contribueix al seu dinamisme econòmic i social. Els nivells
de congestió, entesos com el temps perdut en els desplaçaments imputables a una
excessiva demanda de mobilitat motoritzada sobre un viari limitat comporta enormes
costos individuals i col · lectius. Reduir els temps de desplaçament i, en general, els
costos de funcionament del sistema seran objectius prioritaris d'un sistema de mobilitat
més eficient, especialment pel que s'ha vingut a denominar mobilitat essencial en cotxe.
Així, i pel que fa a la competitivitat en vehicle privat es parteix del repte de no incrementar
els nivells de congestió actuals en període lectiu al final de l'horitzó del Pla 2020. Activitats
essencials com el transport de mercaderies o l'activitat de les flotes es veurien
seriosament afectats si aquests nivells creixessin de manera significativa.
Pel que fa al transport públic, es planteja millorar la seva velocitat en un 8 % que és el
percentatge d'augment plantejat en l'estudi realitzat per l'EMT per al 2016 projectat al
2020. Així, es planteja passar d' 16,55 a 2012 a 17,20 km / hora en 2016, el que suposa
incrementar la velocitat comercial a prop d'un 4 %. Així s'ha suposat que continuï aquesta
tendència en els quatre anys restants del Pla fins a arribar als 17,8 km / hora.
Finalment, la mobilitat turística també constitueix una mobilitat essencial per a la ciutat, i
amb un significatiu impacte econòmic. Per això, es planteja disminuir en un 10 % els
nivells de congestió al Passeig Marítim en els períodes punta d'estiu.
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3.1.2 Una ciutat més Amable
Les necessitats de mobilitat de les persones no han de condicionar la qualitat de vida dels
ciutadans de Mallorca. Així l'ocupació d'espai públic i les molèsties que la mobilitat
motoritzada genera han de reduir radicalment, especialment pel que fa als nivells de
qualitat de l'aire i acústics i l'accessibilitat universal dels ciutadans especialment en la
mode peu, que és el comú a tots. Per crear una ciutat més amable, es requereix que:

a) Els nivells de congestió atmosfèrica i acústica no superin els límits
establerts a nivell europeu o mundial
Palma, porta dos anys consecutius complint molt justament els llindars definits per la Unió
Europea en el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de
l'aire. En concret, i pel que fa al NO2, els límits d'immissions establerts són els següents:
- Valor límit horari: 200 g/m3 de NO2 que no podran superar-se en més de 18
ocasions per any civil.
- Valor límit anual: 40 g/m3 de NO2.
Figura 55
106: Evolució de la mesura diària anual de NO2 de la estació de Foners
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Es planteja com a objectiu bàsic no sobrepassar de nou aquests límits per un augment de
la mobilitat motoritzada, intentant no superar els 36 g/m3 de NO2 per així millorar les
condicions de qualitat de l'aire de la ciutat. Això suposa una disminució d'un 10% respecte
als llindars establerts per la Unió Europea.
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Pel que fa a la contaminació acústica, el mapa estratègic de soroll ja apuntava que un
13% de la població es veu exposada a nivells de soroll superiors als 65 dBA. El nivell
sonor està íntimament relacionat amb el nivell de trànsit.

Figura 94: Mapa sònic 2008

Per això es planteja que el 85% de la població resideixi en carrers per on circulin menys
de 5.000 veh / dia o, amb un trànsit superior, s'hagin adequat urbanísticament (paviment
sonoreductor i pantalles vegetals, per exemple

b) La ciutat estigui més adaptada a les persones amb Mobilitat reduïda
És un objectiu d'aquest PMUS avançar cap a un sistema que permeti millorar les
condicions de mobilitat de gent gran, nens o que puguin experimentar per patir algun grau
de discapacitat física o mental que redueixi la seva mobilitat.
Actualment hi ha un Pla d'Accessibilitat amb objectius de transformació urbanística molt
ambiciosos. Serà un dels objectius del Pla aconseguir el seu nivell de compliment pel que
fa a les accions d'accessibilitat (rebaixos) i supressió de barreres arquitectòniques.
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c) Més espai públic de convivència,
Això implica concebre l'espai públic com un espai compartit per al seu ús per part de
diferents actors, amb diferents realitats i graus de vulnerabilitat.
Cal reforçar el paper del vianant, protegir com a màxim exponent de la nova cultura de la
mobilitat sostenible que, juntament amb la bicicleta, ens permeti reconstruir la proximitat
com un actiu de la ciutat
d) Que la xarxa viària bàsica de la ciutat no suposi una barrera.
Es planteja com a objectiu una major permeabilitat de la xarxa bàsica de vehicles a fi que
no constitueixi una barrera entre les diferents parts de la ciutat. Per això, com a objectiu
es proposa que com a mínim hi hagi un pas de vianants cada 300 metres i que, en la
mesura del possible, es pugui travessar en una mateixa fase semafòrica

3.1.3 Una ciutat més Segura
Un sistema de mobilitat més segur suposa partir d'una prioritat essencial, el respecte a la
vida humana i, en conseqüència, evitar pèrdues humanes derivades dels seus
desplaçaments. Això suposa aplicar les mesures necessàries que estableixin les
condicions d'entorn on la possibilitat d'accident greu es minimitzi el màxim possible. D'aquí
que aquest objectiu de seguretat suposi implementar tant transformacions morfològiques
com d'hàbits de comportament per tal de reduir accidents mortals o amb ferits greus i
millorar el respecte entre els diferents usuaris dels modes de transport.
Els objectius de seguretat de la ciutat de Palma de Mallorca segueixen els dictaminats en
el Pla de Seguretat Viària 2012-2020 de la Direcció General de Trànsit, adaptant-los en
algun cas a les característiques de Palma de Mallorca:
- Reduir el 30% el nombre de víctimes
- Reduir un 30% el nombre d'atropellaments.
- Reduir el 35% el nombre de víctimes greus i morts

L'any de referència és el 2010 d'acord amb el que estableix els objectius nacionals i
europeus en la matèria. Cal indicar que la ciutat de Palma no disposa en l'actualitat d'un
Pla Local de seguretat viària

3.1.4 Una ciutat més Accessible
Els habitants de Palma es desplacen contínuament per accedir als diferents serveis que
ofereix la ciutat, com el treball, la sanitat, l'educació, les compres o l'oci. L'accés a aquests

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

138 / 248

Cleaner and better transport in cities

serveis ha de ser possible per a tots els col · lectius diferents que habiten la ciutat, i en
condicions acceptables de temps, preu, comoditat, seguretat, ambientals, etc.
El grau d'equitat d'una societat ve també determinat per la capacitat i l'eficàcia que el
model de mobilitat posseeixi per satisfer l'accés als esmentats serveis bàsics. És
fonamental garantir el dret social dels ciutadans a desplaçar-se, sense importar la seva
edat, el seu sexe, nivell de renda, el seu grau d'integració cultural, discapacitat, la
localització de la seva residència, etc. La mobilitat sense cap dubte s'ha constituït en la
quarta condició d'integració social, després de l'habitatge, la salut i l'educació.7
És un objectiu d'aquest PMUS avançar cap a un sistema de transport accessible, el que
suposa una mirada detinguda als col·lectius de ciutadans, per reconèixer les seves
necessitats específiques i definides per les seves característiques diferenciadores, per la
seva situació i la seva realitat
Es tracta d'augmentar l'autonomia dels grups socials sense accés a l'automòbil i equilibrar
la balança, per oferir les mateixes oportunitats a totes les persones, perquè els seus
desplaçaments es produeixin amb una qualitat suficient i a un cost assumible.
La dimensió social de la mobilitat urbana presenta diversos enfocaments que s'han de
tenir en compte ja que podem actuar, per exemple, sobre la disponibilitat de l'espai i del
temps de transport d'una manera o de les condicions d'accessibilitat de vehicles i vials
Tanmateix o també suposen un desafiament la convivència entre diferents maneres o de
les conseqüències que pugui tenir la priorització d'una manera de desplaçament sobre la
resta
Atenent als principals reptes que evidencia el diagnòstic, aquest PMUS se centrarà en dos
aspectes principalment:
Xarxa de vianants i ciclista còmoda i segura
Durant dècades el disseny urbà i les polítiques municipals han estat condicionats per la
mobilitat en automòbil privat pel grans avantatges que proporciona i la seva acceptació
formalment massiva. Caldrà llavors equilibrar la balança prestant especial atenció als
ciutadans que volen desplaçar caminant i en bicicleta, que en l'actualitat tenen restringits
els seus espais i drets en favor d'infraestructures, normatives i actituds que afavoreixen al
vehicle privat motoritzat. Cal compensar els impactes que provoca l'ús urbà del cotxe
impulsant la discriminació positiva (adaptant disseny i normativa) a la mobilitat activa.
La protecció de l'estatus, espais, normatives vinculades a vianants i ciclistes urbans són
importants també des del punt de vista del desplaçament intermodal, en combinació amb
el transport públic.

7

Ver Bouger pour s’en sortir. Mobilité quotidienne et intégratión sociale. E. Le Breton, Armand
Colin
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En concret, el Pla aposta per oferir al ciutadà de Palma i al visitant una consistent xarxa
de vianants i ciclistes dotada de les màximes condicions de comoditat i seguretat. Així el
Pla proposa que, almenys, el 80% dels ciutadans quedi a menys de 350 metres d'una
d'aquestes xarxes bàsiques.
b) Xarxa de transport públic de qualitat, amb dues variants fonamentals:
• la cobertura geogràfica, que inclou no només la disponibilitat del servei sinó
també les connexions territorials que permet satisfer;
• la cobertura social, atenent al sistema de tarifació;
• i l'accessibilitat a aquest de les persones amb discapacitat, tant en els vehicles
com en les parades o estacions.
No es pot oblidar que el dèficit de transport públic, més encara quan parlem de ciutats
cada vegada més grans i més disperses, contribueix a l'exclusió social dels col · lectius
desfavorits. Es planteja que el 90% de la població se situï a vies per les que passi un
servei de transport públic com a mínim cada 15 minuts de mitjana o que disposi de
transport a la demanda.

3.1.5 Una ciutat més Sostenible
Un model de mobilitat sostenible implica la minimització dels impactes negatius que la
mobilitat genera sobre el futur del planeta: l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i el
consum d'energia no renovable com els combustibles fòssils
D'acord amb la Directiva Europea 20/20/20 els objectius plantejats pel PMUS de Palma
són els següents:
- Reducció en l'any 2020 del 30% de les emissions totals de gasos d'efecte
hivernacle del municipi de Palma de Mallorca, respecte a l'any base 2009.
- Reducció en l'any 2020 del 20% en la intensitat energètica final, respecte al 2010.
Les directives 406/2009/CE i 2013/162/UE estableixen per a Espanya un objectiu de
reducció d'emissions d'un 10% entre 2005 i 2020 per als sectors difusos com el transport.
Així, el PMUS planteja una reducció més ambiciosa, d'un 30%, respecte al 2009 (any en
què es disposa d'informació), d'acord amb l'objectiu d'altres municipis i associacions
ecologistes.
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Per conèixer el nivell d'acceptació d'aquests objectius, en la tercera sessió de la Mesa de
la Mobilitat es va facilitar als seus membres un qüestionari perquè els valoressin i
prioritzaran. Tots van ser puntuats positivament; amb una nota superior a 8 els relacionats
amb la seguretat viària i la millora de la mobilitat de vianants, erigint-se, per tant, en els
aspectes principals sobre els quals ha de pivotar la redacció del Pla.
Per contra, amb un valor inferior a 7 es troba els atributs relacionats amb la reducció dels
temps de trajecte de la mobilitat essencial en cotxe i turística. Així, la Mesa no es prima
tant la rapidesa dels desplaçaments com el nivell de seguretat i confort amb què es
realitzen.
En una situació intermèdia (entre 7 i 8 punts) es trobaria la resta d'atributs, el que
evidencia un elevat grau d'acord en relació amb els objectius plantejats.
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Figura 39: Valoració dels atributs dels objectius del PMUS per a la ciutat de Palma
de Mallorca (1 poc d’ acord, 10 molt d’acord)
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En relació amb els enunciats principals dels objectius, es va plantejar als membres de la
Mesa la seva priorització, d'un a cinc, sense donar possibilitat a la repetició del valor
assignat.
Així, els objectius a aconseguir de manera prioritària són els relacionats principalment
amb la qualitat de vida: una ciutat més amable i accessible, en definitiva, una ciutat on
sigui més fàcil i agradable viure.
Es considera menys prioritari aconseguir l'objectiu de ciutat més sostenible. Se suposa
que en tenir la mobilitat local un poder d'incidència menor en la reducció d'emissions de
CO2 i consum de combustible fòssil, s'hagi prioritzat menys aquest objectiu. Crida
l'atenció la baixa puntuació obtinguda per l'objectiu de competitivitat, potser explicable
perquè els modes motoritzats han maximitzat la seva eficàcia en detriment dels no
motoritzats.
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Figura 4: Priorització dels objectius del PMUS per a la ciutat de Palma de Mallorca (1
poc prioritari, 5 molt prioritari)
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Definició d’escenaris

Un cop definits objectius i quantificats els indicadors associats, es procedeix a la
construcció dels escenaris de mobilitat com a procés necessari per a l'avaluació
quantitativa de la situació de partida i en l'horitzó temporal de validesa del Pla 2020.
En concret, els escenaris considerats són els següents:
a) Escenari actual 2013
Es tracta de l'escenari de partida que s'ha configurat en la fase de diagnòstic.
b) Escenari Tendencial 2020
En aquest escenari teòric s'ha projectat el que passaria cas de no posar-se en
marxa cap mesura específica. Així, només s'han incorporat les previsions
establertes per l'INE de creixement de població per a la Comunitat de les Illes
Balears (3,6%) més un augment del PIB que també redundarà en un augment de la
mobilitat, considerant un increment total d'un 5% del nombre de desplaçaments
D'altra banda, s'ha estimat l'evolució del canvi del parc circulant en funció del ritme
de renovació registrada en els últims anys i d'acord amb la progressiva implantació
de les normes euro.
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c) Escenari PMUS 2020.
Per assolir els objectius plantejats per al sistema de mobilitat l'any 2020 es requereix
una menor presència del cotxe en el viari. Així, per disposar d'una ciutat més amable
i accessible el Pla proposa augmentar sensiblement l'espai destinat al vianant i la
bicicleta, tant espacialment com temporalment destinant més temps de verd als
vianants.
Per compatibilitzar aquesta redistribució espacial sense incrementar la congestió cal
que el cotxe tingui menys pes en la distribució modal, és a dir, cal la dissuasió
d'aquella mobilitat no tan essencial en vehicle privat i que es pot desenvolupar
fàcilment en altres modes de transport més sostenibles (peu, bici i transport públic).
A més, una disminució del nombre de vehicles en circulació també redunda en una
disminució dels nivells de contaminació acústica i atmosfèrica amb el que això
suposa de millora de la qualitat de vida del resident i visitant a la ciutat;
Figura 95: Definició dels escenaris
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S'ha utilitzat el model de simulació en vehicle privat de què disposa l'Ajuntament de
Palma de Mallorca per quantificar l'impacte de les mesures, pel present PMUS. En
concret, el model permet l'estimació dels veh - km que es realitzen a la ciutat, que
combinat amb la tecnologia del parc de vehicles possibilita calcular el nivell
d'emissions de contaminants. També determina el model dels nivells de congestió
en vehicle privat.
Concretament, per no incrementar els nivells de congestió actual, amb la pèrdua de
capacitat derivada de les actuacions planificades en matèria d'accessibilitat a peu,
mobilitat ciclista i transport públic de superfície i amb els increments de mobilitat en
cotxe derivats del creixement urbanístic caldrà que l'horitzó 2020 es redueixin en un
6 % els veh - km que es realitzen a la ciutat.
Amb aquesta disminució de veh -km es consolida, així mateix, la disminució
d'emissions contaminants necessàries per al compliment de l'objectiu de
sostenibilitat.
Figura 96: Reducció d’emissions contaminants generades pel sistema de mobilitat
respecte a l’any 2009
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Aquesta reducció de veh-km es tradueix també en una nova distribució modal en
què l'ús del vehicle privat suportaria un 41% dels desplaçaments (moto, cotxe i
vehicles comercials).
Pel que fa al transport públic s'han considerat dues hipòtesis, la primera considera
que la participació modal del transport públic arribi al 14%, fet que suposa un
augment d'un 13,1% dels viatgers en bus de l'EMT. La segona hipòtesi considerant
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una possible gratuïtat als menors de 16 anys es considera que el transport públic
podria arribar al 15% del total de desplaçaments.
Figura 97: Evolució
de la
distribució
modal en diferents
PMUS DE
Palma
de mallorca.
Repartoescenaris
modal tots els modes.
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3.3 Línies estratègiques
Per assolir els objectius, el PMUS de Palma planteja el desenvolupament d'una sèrie de
línies estratègiques que tenen per objecte disminuir la utilització del vehicle privat,
fomentar els modes més sostenibles (transport públic, peu i bicicleta) i integrar la mobilitat
motoritzada essencial en l'entorn urbà mitjançant la utilització de tecnologies més netes, la
transformació urbanística dels espais i la difusió d'hàbits de conducció més respectuosos i
sostenibles.
D'aquesta manera, s'estableixen un total de 10 línies estratègiques en què s'enquadren
les diferents mesures projectades.
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Figura 98: Línies estratègiques.
1. Disponer de una red peatonal adaptada y segura
del 39 al 40% de los desplazamientos

2. Promover un transporte público cómodo y accesible
del 13 al 14% de los desplazamientos

3. Integrar el uso de la bicicleta en la ciudad completando la red actual
del 2 al 5% de los desplazamientos

4. Regular el uso de la moto y evitar las fricciones con otros modos
del 3,5 al 4,5% de los desplazamientos

5. Disuadir la movilidad no esencial en coche
del 38,5 al 32% de los desplazamientos

6. Regular y ordenar la distribución urbana de mercancías
Disminuir en un 10% la indisciplina de estacionamiento

7. Mejorar el nivel de servicio de la movilidad turística
Disminuir en 2/3 el número de completos del T. Público del corredor de Levante .
Implantación señalización turística peatonal.

8. Promover y favorecer la utilización de vehículos menos contaminantes
50% de la flota esencial sea Euro VI o superior
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Les línies estratègiques van ser exposades a la Taula de la Mobilitat, apuntant alguns dels
seus membres la idoneïtat d'incloure la línia 9 específicament destinada a coordinar
l'urbanisme amb les necessitats de mobilitat.
També a la Taula de Mobilitat es va procedir a la seva priorització. Així, obtenen una
major puntuació aquelles línies que tenen per objecte millorar la mobilitat del vianant.
També té una puntuació elevada la promoció del transport públic i les polítiques de
participació, conscienciació i informació. En definitiva, s'evidencia la necessitat d'establir
complicitats amb la ciutadania per posar en pràctica actuacions que, en moltes ocasions,
determinen canvis en els hàbits de mobilitat importants. Es confirma la urgència de
transmetre no només el "que" es vol fer, sinó, especialment, "com" fer-ho.
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Figura 99: Priorització de les línies estratègiques (1 poc prioritària, 10 molt
prioritària)
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3.3.1 Disposar d'una xarxa de vianants adaptada i segura
No està definida la xarxa de vianants bàsica de la ciutat de Palma de Mallorca, amb vista
a permetre una intervenció ordenada, coherent i definitiva basada en aquells eixos
funcionalment més adequats per connectar a peu les diferents zones de la ciutat. En
aquest sentit, el present PMUS planteja una xarxa orientativa, així com aquells trams que,
en l'horitzó del Pla, haurien de ser objecte d'intervenció com són: el Passeig Marítim,
alguns trams d'Avingudes, els trams finals dels carrers Manacor i Aragó o altres eixos de
l'Eixample com Nuredduna. Hi va haver acord majoritari per part dels membres de la Mesa
en millorar la mobilitat de vianants en aquestes vies, aconseguint una nota superior a 9 la
reforma urbanística del front marítim i confirmant com una de les mesures més prioritàries
del PMUS.
Figura 100: Valoració ampliació de l’oferta de vianants(1 poc d’acord, 10 molt
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Les actuacions de millora de l'oferta de vianants atenen tant a la millora dels itineraris
longitudinal, com als moviments transversals d'encreuament de carrer (més passos de
vianants i més temps de verd per als vianants). En definitiva, es planteja una sèrie de
requisits bàsics que ha de reunir aquesta xarxa bàsica de vianants plantejada.
Figura 101: Valoració criteris xarxa
bàsica
(1 poc d’acord, 10 molt d’acord)
Criteris
xarxavianants
de vianants
El peatón ha de poder atravesar la vía de forma completa en el mismo tiempo
de verde siempre que no afecte a la velocidad del transporte público.
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Se ha de regular la colocación de terrazas de tal forma que no se les destine
más espacio que a la circulación de peatones

8,71

Amplitud mínima de acera de 3m en la red básica de peatones y de 5 m en
calles de intenso flujo peatonal (> 5.000 peatones/día)

8,38
8,20
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D'altra banda, es plantegen solucions funcionals i eficients però amb un cost assumible
que permetin transformar en vies de prioritat de vianants bona part de la xarxa local.
També es proposen criteris d'ocupació de la via pública per impedir la "contaminació" que
produeix el mobiliari urbà així com l'aplicació del Pla d'Accessibilitat.
Figura 102: Proposta d’intervenció en la xarxa bàsica de vianants

Exemple d’implantació de zones de vianants de baix cost
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3.3.2 Promoure un transport públic còmode i accessible
En termes generals, el transport públic de Palma ofereix un bon nivell de servei,
exceptuant les connexions a centres d'atracció de viatges perimetrals (Hospital i
Universitat) i el corredor de Llevant durant el període estival.
En relació als primers, es planteja una reestructuració de línies que permeti una
optimització del servei. Pel que fa a la façana marítima es planteja un increment dels
serveis directes entre Platja de Palma i Centre Ciutat. Per a això, s'ha d'evitar la barreja
del servei amb el trànsit general, per la congestió que pateixen aquests serveis a l'estiu.
Per això es proposa crear un carril bus a l'Autopista Ma-19. També es proposa implantar
carrils-bus en els trams finals dels carrers Aragó i Manacor, així com la priorització
semafòrica de les línies principals (intervals de pas inferiors als 15 minuts).
Tot això redundarà en un augment de la velocitat comercial i una major regularitat del
servei, el que unit a noves mesures de gestió, permetrà reduir el nombre d'autobusos
complets que es registren en l'actualitat. Si en paral·lel es continua amb la política
d'increment de l'accessibilitat de parades, es millorarà notablement el nivell de servei ofert
a l'usuari.
També es planteja incrementar els serveis a la demanda en barris de baixa densitat. Això
permetrà reorganitzar i concentres l'oferta de l'EMT en els corredors principals de
transport públic.
Finalment, una de les actuacions primordials per afavorir el transport públic en els
desplaçaments interurbans implica la millora de la intermodalitat tarifària, actuació ja
prevista en el Pla Director Sectorial de Transports de les Illes Balears. En qualsevol cas
ha de ser una actuació que s'ha de realitzar gradualment començant pels títols de
transport molt freqüents i en què els usuaris beneficiats també haurien d'assumir una
petita part del cost addicional.
Totes aquestes mesures van ser valorades positivament en major o menor mesura per
part dels membres de la Mesa.
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Figura 103: Valoració actuacions en matèria de transport públic (1 poc d’acord, 10
molt d’acord)
Implantar la Integración tarifaria repartiendo el
coste adicional entre usuarios y administración (1
todo coste usuarios, 10 todo coste administración)

7,67

Cubrir con autobuses de alta capacidad y directos
por autopista el corredor de Llevant (Playa de
Palma)

8,35

En zonas con un reducido número de viajeros es
preferible un transporte a la demanda que un
servicio regular

7,13

6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60

3.3.3 Integrar l’ús de la bicicleta en la Ciutat
Pel que fa a la bicicleta el PMUS proposa completar la xarxa actual, cobrint d'aquesta
manera pràcticament tota la ciutat. Eixos com Nuredduna o Joan Miró-Cala Major són
considerats prioritaris per part de la Mesa. De la mateixa manera, hi ha una àmplia
majoria a utilitzar la calçada per a la realització d'aquests eixos encara que això suposi la
supressió de places d'aparcament.
Figura 104: Valoració actuacions en matèria de transport públic (1 poc d’acord 10
molt d’acord)

Eixos
ciclistes prioritaris
Eixos prioritaris
Extender el sistema de
bicicleta pública

8,10

- Joan Miró-Cala Major

7,15

7,41

- Pasqual Ribot

8,43

- Nuredduna-Pl. Miquel Dolç

Utilización preferente de la
calzada aunque suponga
suprimir plazas de
aparcamiento

7,87

- Manacor

7,81

6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00

6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00
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A més es planteja completar aquesta xarxa amb la millora dels itineraris d'accés als
instituts.

Figura 105: Proposta d’ampliació de la xara ciclista

Una barrera per a l'ús de la bicicleta és la inexistència de places d'aparcament segures.
En aquest sentit es planteja l'increment del nombre de places tant en calçada com fora
d'ella. També es planteja una expansió selectiva del sistema de bicicleta pública, sempre
atenent a criteris de sostenibilitat econòmica i ambiental.
Finalment, es proposa millorar la senyalització dels itineraris ciclistes i de la informació en
general.
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3.3.4 Regular l’ús de la moto i evitar les friccions amb altres modes
Pel que fa a la moto, el PMUS planteja incrementar el nombre de places d'estacionament
en calçada, per, d'aquesta manera, alliberar encara més les voreres. En aquest sentit,
també es planteja habilitar places per a motocicletes, a cost reduït, als aparcaments
municipals.
Finalment, el PMUS proposa una revisió d'estratègica dels avantatges que actualment
disposa la motocicleta (accés a ACIRE, utilització del carril-bus, utilització gratuïta del
ORA,etc) i la seva revisió, en relació a les friccions que planteja amb altres maneres.

3.3.5 Dissuadir i gestionar la mobilitat no essencial en cotxe
Pel que fa a la mobilitat en cotxe, es planteja la revisió de la jerarquia viària definida, a fi
de concentrar més les vies de pas. Com a contrapartida es proposa l'establiment de
criteris morfològics i funcionals (mínim de dos carrils de circulació, prohibicions de girs a
l'esquerra, limitació de l'aparcament, inexistència d'elevacions de calçada, etc.) Que
assegurin l'òptima gestió d'aquestes vies. S'inclou dins d'aquesta xarxa les actuacions
previstes pel Consell de Mallorca com el tancament del segon cinturó.
Per la seva importància, es subratlla com a actuació específica la transformació del front
marítim en una via urbana limitant la velocitat a 50 km/hora i implantant semàfors. També
el PMUS planteja altres propostes de pacificació de trànsit a altres eixos que actualment
tenen una morfologia de carretera
Figura 106: Proposta de xarxa viària bàsica de vehicles

Malgrat el notable èxit de les ACIRE, no s’apliquen els mateixos criteris i elements
tecnològics que permetin controlar de manera uniforme l'accés a tots els seus espais. De
la mateixa manera, hi ha zones de Centre Ciutat que també podrien ser susceptibles de
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regular-se en ACIRE. Concretament el PMUS proposa estendre les ACIRE als barris de
Sindicat i Missió. També es planteja desenvolupar els elements tecnològics que
possibilitin el control dels accessos.
Figura 107: Proposta d’ampliació de les zones ACIRE

Pel que fa a la regulació de la mobilitat del cotxe en estàtic, el ORA al centre de la ciutat
s'ha configurat com el primer element de dissuasió de la ciutat de Palma de Mallorca, tot i
que mostra símptomes d'esgotament en els últims anys (saturació amb ocupacions
properes al 100% a Centre Ciutat i utilització per usuaris que estacionen més de dues
hores: 26% de l'espai ofert).
D'altra banda, ni les tarifes, ni les màximes durades d'estacionament estan en l'actualitat
correlacionades amb l'oferta d'aparcament fora de calçada (pàrquings públics), ni amb el
nivell de pressió sobre l'estacionament en calçada en cadascuna de les zones de la ciutat.
Per això es replantegen ambdues en funció de criteris de mobilitat i espai públic.
El PMUS planteja una ampliació selectiva del sistema ORA, implantant zones 0/0 només
en aquelles vies amb una significativa indisciplina d'estacionament, i / o important activitat
terciària.
Encara que la indisciplina d'estacionament s'ha reduït de manera efectiva, principalment
en l'àmbit del ORA, segueix sent significativament elevada en algunes zones de
l'Eixample. Per reduir es proposen en les vies bàsiques, amb més d'un carril de circulació,
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la utilització de vehicles de denúncia automatitzada. A les vies locals, amb un únic carril
de circulació es disminueixen notablement les possibilitats d'estacionament il·legal.
Finalment, no hi ha una dotació significativa d'aparcaments d'intercanvi modal senyalitzats
en les entrades a la ciutat que dissuadeixin de l'ús del cotxe, especialment al corredor de
Llevant. Es proposa senyalitzar i promocionar els existents i encara, crear nous.
Figura 108: Proposta d’ aparcaments de dissuassió

La majoria d'aquestes mesures van ser valorades per la Mesa, obtenint una valoració
positiva en totes elles i especialment la relativa a la conversió de la Façana Marítima en
una via urbana.

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

156 / 248

Cleaner and better transport in cities

Figura 109: Valoració actuacions en matèria de transport públic (1 poc de acord 10
molt d’acord)
Ampliación territorial del ORA en
aquellas vías con terciario e indisciplina
de estacionamiento
Establecer restricciones temporales de
acceso en algunas de las principales
vías de entrada a Centre Ciutat …

6,29
6,87

Ampliación de los ACIRE a los barrios de
Sindicat y La Missió

7,32

Es prioritario convertir el Frente
marítimo en una vía urbana

8,08

No ha de haber resaltos de calzada en
la red básica

6,91

Dar continuidad al segundo cinturón
entre la autopista central y Ponent

6,05
0,001,002,003,004,005,006,007,008,009,00

3.3.6 Regular i ordenar la distribució de mercaderies
La localització i l'horari de les zones de càrrega i descàrrega no s'adapten plenament a la
demanda específica de la distribució urbana de mercaderies detectada. Per això, es
planteja una optimització del seu ús, adaptant ubicació i funcionament a les necessitats
del sector garantint sempre una accessibilitat mínima. De la mateixa manera, per evitar
les llargues permanències en les zones de càrrega i descàrrega es proposa establir
mecanismes automatitzats de control, que garanteixin el compliment de la màxima durada
d'estacionament.
Desenvolupaments tecnològics també haurien de permetre, en col·laboració amb el
sector, optimitzar la logística de distribució urbana, incrementant l'eficiència de càrrega per
vehicle, i minimitzant els itineraris recorreguts.
Per augmentar el nivell de compliment de la normativa en les zones de càrrega i
descàrrega situades fora de l'àmbit ORA, on s'ha detectat un nivell d'incompliment molt
superior es planteja incrementar la vigilància.
Des del punt de vista mediambiental, de consum energètic i d'ocupació d'espai, no sembla
dubtós que l'impacte de la distribució urbana de mercaderies seria menor si es realitzés
amb vehicles més grans. No obstant això, aquests vehicles conviuen malament en l'entorn
urbà amb vianants, ciclistes i motoristes, a més de ser poc àgils, el que pot incidir
negativament en la fluïdesa del trànsit. En aquest sentit, es promou des del PMUS que
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aquests vehicles més grans desenvolupin la seva activitat seguint procediments de rigorós
impacte acústic reduït, prioritàriament pel període nocturn.
Pel que fa a Centre Ciutat es planteja una actuació integral que contempli la utilització de
vehicles elèctrics, l'establiment de consignes, la localització de càrregues i descàrrega
perimetrals, etc.

3.3.7 Millorar el nivell de servei de la mobilitat turística
En relació amb la mobilitat turística es plantegen tot un seguit d'intervencions diverses que
afecten pràcticament a tots els modes de transport i a la manera d'informar sobre ells.
Per atendre millor als turistes procedents dels creuers es planteja la creació de línies
d'autobús que connecten amb el Centre de la ciutat.
En la línia de millorar els transports col · lectius especials, també es planteja una
ampliació del bus turístic que permeti donar servei a la planta hotelera, així com un
redimensionament dels espais de parada dels autobusos discrecionals, ja sigui en els
hotels, ja sigui en el centre, descongestionant l'aparcament del Moll Vell. Es planteja, així,
la possible utilització per a aquest ús de l'antiga estació d'autobusos d'Eusebi Estada.
La millora de la informació també és una de les mesures bàsiques dins d'aquesta línia
estratègica, tant per a vianants com per als vehicles. En el cas d'aquests últims es
planteja un sistema de senyalització variable sobre l'estat d'ocupació dels aparcaments
que permeti desviar a temps als vehicles cap als diferents aparcaments d'Avingudes quan
el del Parc de la Mar és ple, mesura contemplada en el projecte CIVITAS DYN@MO.
La informació també és bàsica en el cas del taxi. El PMUS proposa una millora relativa a
la localització de parades, principalment les menys utilitzades, a fi d'equilibrar el seu ús.
També s'ha de coordinar la informació turística amb la informació de mobilitat, ja sigui en
els diferents canals de difusió turística de l'Ajuntament (web, fullets, etc.) Com mitjançant
la posada en servei d'un carnet turístic que permeti amb un mateix títol visitar els
monuments i utilitzar el transport públic.
Finalment, es planteja l'obertura de l'ús de la bicicleta pública a visitants forans,
especialment turistes.

3.3.8 Disminució de la contaminació generada pels vehicles
Aquesta línia estratègica està centrada en accelerar el canvi tecnològic cap a energies
més netes, especialment en la mobilitat essencial de la ciutat: autobusos i distribució
urbana de mercaderies. En relació amb aquests últims es proposa un pla de renovació de
flota que culmini l'any 2020 amb la meitat de la flota de l'EMT amb tecnologia Euro VI o
filtres.
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També es planteja adoptar criteris ambientals en la renovació de la flota municipal, així
com establir límits d'emissions en els nous models de taxi.
Per incentivar la renovació de flotes de la resta de vehicles es combinen mesures fiscals
(tarifació ambiental del ORA) amb actuacions d'informació i acord amb el sector de flotes.
En concret, es plantejaran incentius funcionals i econòmics per promoure el canvi de
vehicles a la distribució urbana de mercaderies.
Constituirà una mesura específica la potenciació de la mobilitat elèctrica mitjançant la
regulació i augment del nombre de punts de recàrrega.
Finalment, la demanda no es centrarà únicament en la contaminació atmosfèrica sinó
també en la contaminació acústica, plantejant la implantació de paviment sonoreductor a
totes les vies bàsiques de vehicles de la ciutat.

3.3.9 Coordinar l’urbanisme amb les necessitats de mobilitat
Dins d'aquesta línia estratègica es recullen les mesures que relacionen la mobilitat amb el
planejament urbà i que, per tant, s'haurien d'integrar en la revisió del planejament que
s'està duent a terme.
La regulació primordial és l'establiment amb caràcter urgent d'una normativa que
desenvolupi l'obligatorietat que estableix la Llei del Sòl relativa a realitzar estudis de
mobilitat generada en els grans centres atractors de viatges. En concret s'ha de definir el
contingut i abast d'aquests estudis.
De la mateixa manera, es planteja que el Pla General estableixi que es proveeixi a tots els
grans establiments comercials de molls de càrrega i descàrrega. També es planteja l’
increment de dotació de l'aparcament residencial en aquelles zones amb més problemes
d'aparcament per a aquest tipus de demanda.
A més, es planteja l'obligació de reservar espais per a l'emmagatzematge de bicicletes.
Finalment, el Pla també considera les diferents xarxes previstes (viàries, bicicletes i
vianants) i les reserves de sòl previstes per a les vies interurbanes.

3.3.10 Impulsar hàbits de mobilitat més sostenibles i segurs a través de la
participació, conscienciació i informació
El PMUS proposa promocionar la Taula de la Mobilitat com el principal instrument de
participació en matèria de mobilitat de la ciutat de Palma de Mallorca, sustentat en la
realització d'un informe anual que permeti fer el seguiment del Pla de Mobilitat.
D'altra banda, és imprescindible involucrar els grans centres atractors de viatges com
Hospitals, Universitat i les diferents àrees d'activitat econòmica. Per a això es proposa la
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realització de convenis de col·laboració i s'insta a la realització de plans de transport
d'empresa.
Però no només el sector privat o la resta d'administracions públiques s'han d'implicar en
fomentar la mobilitat sostenible, la pròpia administració local, en totes les àrees s'ha de
"impregnar" d'aquest objectiu.
Per a la difusió i foment d'hàbits de mobilitat sostenible a més de la realització de
campanyes específiques (setmana de la mobilitat, potenciació de la bicicleta, respecte a
les normes de trànsit, etc.) Es planteja el desenvolupament de processos de Camí
Escolar. Respecte a aquesta última mesura més de les actuacions educatives i
divulgatives que es deriven d'aquests processos es desenvoluparan mesures de caràcter
tècnic que aniran des de la millora de les condicions de seguretat i confort del camí
escolar fins a la potenciació del transport discrecional.
Finalment, el PMUS planteja la realització d'un Pla de Seguretat Viària Local d'acord a les
directrius de la Direcció General de Trànsit. Aquest pla inclourà tot tipus de mesures:
educació, informació, control de la infracció, infraestructurals i auxili a les víctimes
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3.4

Relació de mesures

1 DISPOSAR D' UNA XARA DE VIANANTS ADAPTADA I SEGURA
1. Definir i desenvolupar la xarxa bàsica per a vianants. Criteris morfològics i de gestió que la
regulen.
2. Augmentar el nombre de carrers de vianants
3. Revisar els criteris d'ocupació de la via pública
4. Definir funcionalment els diferents tipus de zones de prioritat de vianants
5. Permeabilitzar peatonalment la xarxa bàsica de vehicles
6. Aplicar el pla d'accessibilitat

2 PROMOURE UN TRANSPORT PÚBLIC CÒMODE I ACCESSIBLE
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ampliar el servei de transport a la demanda
Reestructurar les línies a son Espases i Son Llàtzer
Reorganitzar el servei del transport públic a la Universitat
Millorar el servei de transport públic del corredor de Llevant
Incrementar de la xarxa de carrils bus
Desenvolupar el sistema de priorització semafòrica per l'EMT
Millorar la intermodalitat funcional i tarifària
Millorar les aplicacions d'informació a l'usuari de l'autobús
Millorar l'accessibilitat i l'equipament en les parades

3. INTEGRAR L'ÚS DE LA BICICLETA A LA CIUTAT COMPLETANT LA
XARXA ACTUAL
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Definir i desenvolupar la xarxa d'itineraris ciclistes
Millorar la senyalització i informació de l'oferta ciclista
Millorar la intermodalitat de la bicicleta amb altres modes
Implantar aparcaments de bicicletes en els centres d'activitat terciària i equipaments
Reservar espais per a bicicletes als aparcaments municipals
Ampliar el sistema de bicicleta pública
Promoure la bicicleta com a mode associat a l'accés als centres escolars

4. REGULAR L'ÚS DE LA MOTO I EVITAR LES FRICCIONS AMB ALTRES
MANERES
23.
24.
25.
26.

Senyalitzar nous estacionaments de motos
Oferir places per a motos amb tarifa reduïda en aparcaments municipals
Incrementar el nombre de zones amb "avança motos "
Redactar mesures estratègiques de gestió de la moto

5. DISSUADIR LA MOBILITAT NO ESSENCIAL EN COTXE
27. Definir i desenvolupar la xarxa bàsica de vehicles. criteris morfològics i funcionals que les
regulen
28. Transformar el front marítim en una via urbana
29. Estudiar la pacificació d'algunes vies de la xarxa principal de trànsit
30. Impulsar i promoure el transport escolar
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31. Fomentar el car -sharing i car - pool.
32. Ampliar i millorar els sistemes de gestió de la mobilitat en els ACIRE
33. Redefinir el sistema de corones tarifàries, màximes durades de l'estacionament i l'horari de
l'ORA
34. Controlar el frau en les targetes de residents i l'incompliment de la màxima durada de
l'estacionament de l'ORA
35. Ampliar l'àrea regulada en zones de significativa activitat terciària
36. Estudiar nous aparcaments fora de la calçada en sòl públic
37. Aplicar noves tecnologies en el control de la disciplina d'aparcament
38. Habilitació nous aparcaments dissuasoris
39. Implantar senyalització variable d'aparcaments en via pública i en aplicatius de mòbil

6. REGULAR I ORDENAR LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES
40. Optimitzar l'oferta de zones de càrrega i descàrrega (localització, horari i nombre de places)
41. Estudiar la implantació d'instruments tecnològics que permetin el control de la màxima durada
d'estacionament en les zones de càrrega i descàrrega, l'estat d'ocupació, etc.
42. Estudiar l'establiment d'una targeta específica per a autònoms i comerciants
43. Establir un sistema de vigilància específic de les zones de càrrega i descàrrega no incloses en
l'àmbit ORA
44. Potenciar la distribució urbana de mercaderies nocturna i silenciosa
45. Optimitzar la c / d en centre ciutat: distribució amb tricicles elèctrics i altres vehicles " nets",
consignes, càrregues / descàrrega perimetrals, etc.

7. MILLORAR EL NIVELL DE SERVEI DE LA MOBILITAT TURÍSTICA
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Implantar un autobús llançadora que connecti el Port amb el Centre
Reestructurar el servei de bus turístic per a que cobreixi la planta hotelera.
Revisar el sistema de reserva per a l'estacionament d'autobusos turístics i discrecionals
Millorar la senyalització informativa a la xarxa bàsica de vehicles
Millorar la senyalització d'orientació per a vianants (incloent l'adreçament a elements de
transport com a autobús o taxi)
Vincular la informació turística amb la de la mobilitat
Implantar una targeta turística que inclogui el transport públic
Permetre als turistes que utilitzin el sistema de bicicleta pública
Potenciar el taxi - tour
Adaptar la localització de les parades de taxi a la demanda d'oci i turística

8.PROMOURE I AFAVORIR LA UTILITZACIÓ DE VEHICLES MENYS CONTAMINANTS
56. Promoure l'ús de vehicles ecològics en el transport públic urbà
57. Considerar criteris ecològics en la renovació de la flota de vehicles municipals i empreses
adjudicatàries de contractes de servei
58. Establir criteris ambientals per a autoritzar nous models de taxi
59. Incentivar la utilització de vehicles poc contaminants en la càrrega i descàrrega de mercaderies
60. Tarificació de l'ORA en base a criteris mediambientals
61. Promoure la implantació d'un sistema de car-sharing elèctric

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca
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62. Regular la localització de punts de recàrrega tant en calçada com fora de calçada
63. Instal · lar paviment sonoreductor a la xarxa bàsica
9. COORDINAR L'URBANISME AMB LES NECESSITATS DE MOBILITAT
64.
65.
66.
67.

Desenvolupar la normativa que regula la realització d’estudis de mobilitat generada
Establir reserves d'espai per a bicicletes en els nous edificis
Establir dotacions mínimes i màximes d'aparcament en funció de l'oferta de transport públic
Incrementar la dotació d'aparcament residencial a zones de la ciutat amb menor dotació de
cobertura d'aparcament fora de calçada

10. IMPULSAR HÀBITS DE MOBILITAT MÉS SOSTENIBLES I ASSEGURANCES A
TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓ, CONSCIENCIACIÓ I INFORMACIÓ.
68. Donar continuïtat a la Mesa de la mobilitat com a instrument de participació i seguiment del
pla
69. Implantar camins escolars segurs en tots els centres educatius
70. Aconseguir que la mobilitat sostenible sigui un objectiu prioritari en tots els àmbits de
l'administració
71. Promoure la realització de plans transport al treball i convenis en els grans centres atractors
de viatge
72. Redactar un pla local de seguretat viària

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca
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1 Definir i desenvolupar la xarxa bàsica per a vianants.
Criteris morfològics i de gestió que la regulen.
1. Disposar d’una xarxa de vianants adaptada i segura

1. Línia Estratègica

Competitivitat Qualitat

2. Incidència en els

de Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

vida

objectius del Pla
3. Justificació de la mesura

No es disposa d'una xarxa bàsica de vianants definida, ni criteris que la regulen. A més molts dels
principals itineraris de vianants no disposen d'un nivell de qualitat suficient.
4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

1P/2
P

Es planteja establir una xarxa de vianants bàsica que compleixi els següents criteris orientatius:

Voreres mínimes de 3 metres per les vies existents i de 5 metres per a noves urbanitzacions

trams amb intensitats de vianants superiors als 5.000 vianants / dia.

Els baixos des edificis dels habitatges s'han de destinar a terciari

Es procurarà facilitar travessar les vies bàsiques de trànsit de forma directa i amb temps de

pas de verd adequats intentant no afectar al sincronisme de l’autobús
A partir d'aquests criteris es planteja actuar de manera preferent en les següents vies:
Trams dels carrers Aragó, Manacor, Indústria o son Espanyolet i/o Palau Reial amb voreres inferiors als 2 metres.

Vies amb una important intensitat de vianants: alguns trams d'Avingudes, Nuredduna o

tram inicial d'Arxiduc per exemple

Front Marítim

Connexió amb l'Hospital Son Llàtzer
 Habilitació de vorera en els trams de Camí dels Reis o del Hospital de Son Espases que no disposen
d'ella
Aquestes actuacions són orientatives, podent emprendre altres per raons d'oportunitat
urbanística i social.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
El desenvolupament d'aquesta mesura s'emprendrà a partir de la partida destinada a inversions de l'Ajuntament,
excepte les corresponents a la connexió de vianants a Son Llàtzer (Consell) i el Front Marítim (Port-Consell) que
poden ser assumides per altres administracions. Sense considerar aquestes vies cometrien de forma prioritària
3km. Algunes actuacions podrien relacionar-se amb la realització d'aparcaments subterranis, el que pot disminuir
el seu cost Les ampliacions de voreres s'han de realitzar de forma consensuada amb les associacions de veïns.
L'impacte ambiental és positiu al fomentar modes no motoritzats, si bé s'eliminarien places d'aparcament.

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat Urbanisme, Infraestructures

Intervencions de millora a la xarxa bàsica de
vianants(km)

Externs: Consell Insular, Port de Palma

9. Pressupost municipal
3 km x 2.000€ m vial (ampliació mitjana 10 m) = 6 M€

10. Termini i prioritat
2014

0,2

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

---

2015

0,8

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

2020

1
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2 Augmentar el nombre de carrers i espais per a vianants
1. Línia Estratègica
2. Incidència en els
objectius del Pla

1. Disposar d’una xarxa de vianants adaptada i segura
Dissuadir
y gestionar
la Mobilitat no essencial en
coche
Competitivitat
Qualitat de vida Seguretat
Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
Els processos de peatonalització duts a terme han tingut un notable èxit, tant per afavorir els
desplaçaments a peu com per la dinamització econòmica en els carrers on s'han dut a terme

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja prosseguir amb els processos de peatonalització de forma orientativa en les
següents vies:
 Vies de la xarxa bàsica de vianants que sigui aconsellable la peatonalització total de la via
 Carrers amb un important caràcter comercial o d'oci
 Entorn de centres escolars quan es consideri necessari
 Els trams que ho requereixin de les vies catalogats com a eixos cívics en el Pla General

Algunes places que funcionen com aparcament del Centre Històric
Per a cada procés de peatonalització s'haurà de realitzar un estudi de detall en el qual
es valori el seu impacte sobre l'aparcament.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
El desenvolupament d'aquesta mesura s'emprendrà a partir de la partida destinada a
inversions de l'Ajuntament.
Les peatonalitzacions s'han de realitzar de forma consensuada amb les associacions
de veïns. L'impacte ambiental és positiu al fomentar modes no motoritzats.

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Ajuntament: Mobilitat, Infraestructures, Urb.
Externs:

9. Pressupost municipal

2 km x 2.000€ m vial = 4 M€

Ajuntament

5

Km de carrers per a vianants (km)

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

10. Termini i prioritat
2014 2015

2016

2017

2018

2019

0,1

0,7

0,7

0,7

0,7

0,4

2020
0,7
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3 Revisar els criteris d’ocupació de la via pública
1. Línia Estratègica
2. Incidència en els
objectius del Pla

1. Disposar d’una xarxa de vianants adaptada i segura
Dissuadir
y gestionar
la Mobilitat no essencial en
coche
Competitivitat
Qualitat de vida Seguretat
Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
Del procés participatiu es deriva la presència abusiva del mobiliari urbà a les voreres, el que fa que al
final l'espai útil destinat al vianant sigui molt reduït.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja modificar l'ordenança d'ocupació de la via pública, Així, entre altres qüestions,
es proposa que en les vies bàsiques vianants l'ample útil sigui com a mínim de 3 metres i
el mobiliari urbà no ocupi més del 50% de l'espai de vorera.
Es podrà plantejar ocupació de la calçada (plataformes de fusta) allà on sigui factible
per donar alternatives a les terrasses de bars.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
La mesura no suposa cap cost per a l'Ajuntament.
S'ha d'informar al sector d'hostaleria de la mesura.

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj: Mobilitat, Urbanisme, Govern interior i
Infraestructures, Policia Local

Sense indicador

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Integrat en el pressupost
departament de l’ajuntament

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

ordinari

del

201
4

2015

2016

---

2017

2018

2019

2020
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4 Definir funcionalment les distintes zones de prioritat per
a vianants
1. Línia Estratègica
2. Incidència en els
objectius del Pla

1. Disposar d’una xarxa de vianants adaptada i segura
Dissuadir
y gestionar
la Mobilitat no essencial en
coche
Competitivitat
Qualitat de vida Seguretat
Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

Encara que la majoria de carrers de la ciutat tenen un trànsit inferior als 5.000 veh / dia, la majoria no
tenen un tractament que permeti prioritzar la circulació de vianants.
D'altra banda, augmentar les voreres en aquestes vies per complir amb els requisits mínims de la
reglamentació d'accessibilitat suposaria un cost que el Pla d'Accessibilitat va estimar en 135 milions
d'euros, a més de comportar la supressió d'un important nombre de places d'estacionament.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es proposen actuacions de temperat de trànsit que permetin que el vianant tingui prioritat per utilitzar
la calçada en les màximes condicions de seguretat. Així, es planteja la definició d'actuacions tipus de
carrers residencials (senyal S-28) o zones 30 (S-30) per al seu progressiu desenvolupament en la
xarxa local. Per fer efectiva tant la prioritat del vianant com la limitació de velocitat s'implantaran
actuacions de baix cost (senyalització, mobiliari urbà, elevacions de calçada, sentits de circulació
concurrents, etc.). A priori els carrers residencials serien més adequats per a les vies de paviment únic
i amb escàs aparcament, mentre les zones 30 s'implantarien en aquelles vies on hi ha una clara
segregació entre vorera i calçada.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
El desenvolupament d'aquesta mesura s'emprendrà a partir de la partida destinada a inversions
de l'Ajuntament en infraestructures.
Aquest tipus d’intervencions s'ha de realitzar de forma consensuada amb les associacions de veïns.
L'impacte ambiental és positiu al fomentar modes no motoritzats.

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, Infraestructures

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Integrada majoritàriament en el pressupost
ordinari
del
departament
de
mov.i
infraestructures afegint-se 100.000 €/any per
mobiliari urbà = 0,3 M€

201
4

2015

2016

0,1

0,1

0,1

Ajuntament

18

Carrers residencials i zona 30 (km)

Externs:

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2017

2018

2019

2020
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5 Permeabilitzar peatonalment la xarxa bàsica de vehicles
1. Línia Estratègica
2. Incidència en els
objectius del Pla

1. Disposar d’una xarxa de vianants adaptada i segura
Dissuadir
y gestionar
la Mobilitat no essencial en
coche
Competitivitat
Qualitat de vida Seguretat
Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
En aproximadament 17 km de la xarxa viària bàsica de vehicles la distància entre passos de vianants
és superior als 300 mi en 13,6 km entre 200 i 300 m dificultant la permeabilitat de vianants de la via.
En altres ocasions, com és el carrer Manacor, la distància entre passos de vianants és reduïda però
per contra no estan protegits semafòricament.
Finalment, en algunes vies de doble sentit de circulació el vianant no pot travessar en una mateixa
fase semafòrica, havent d'esperar a la mitjana central.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

L'actuació consisteix en:
- Augmentar el nombre de passos de vianants a fi de que com a mínim hagi un cada 300 ma la xarxa
bàsica de vehicles.
- Semaforitzar tots els passos de vianants de la xarxa bàsica de vehicles en què el volum de vianants i
vehicles ho aconselli.
- Evitar o minimitzar les esperes dels vianants a les mitjanes de la xarxa bàsica de vehicles.
- Simplificar els itineraris de vianants per travessar la xarxa viària bàsica.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
El desenvolupament d’aquesta mesura s’ acometrrà dins del manteniment de la xarxa de control de
trànsit del Consell en las vies de la seva competència.
L'impacte social és favorable al millorar les condicions de mobilitat de vianants del barri on s'intervé.
Les actuacions no haurien de generar congestió, especialment pel que fa al transport públic, ja que
això pot comportar més contaminació.

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat

Nº de passos de vianants de la xarxa
bàsica on s’ha intervingut (des de 2014)

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Integrat en el contracte
instal·lacions semafòriques

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

de

Mallorca

serveis

d’

2014

2015

2016

2017

2018

---

2019

2020
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6 Aplicar el pla d’accessibilitat
1. Disposar d’una xarxa de vianants adaptada i segura

1. Línia Estratègica

Dissuadir
y gestionar
la Mobilitat no essencial en
coche
Competitivitat
Qualitat de vida Seguretat
Accessibilitat

2. Incidència en els
objectius del Pla

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

En el Pla d'Accessibilitat realitzat es va detectar l’existència d'un nombre elevat de passos de vianants
no rebaixats.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja aplicar de forma progressivament el Pla d'Accessibilitat, principalment pel que fa a
l'adequació de passos de vianants i supressió de barreres arquitectòniques.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental

El desenvolupament d'aquesta mesura s'emprendrà a partir d'una partida destinada a
inversions de l'Ajuntament en infraestructures.

7. Agents
mesura

que

desenvolupen

la

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Infraestructures

Passos de vianants rebaixats (des de
2014)

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Integrat en el pressupost ordinari
departament d’ infraestructures

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

del

2014

2015

2016

2017

2018

---

2019

2020

169 / 248

Cleaner and better transport in cities

7 Ampliar el servei de transport a la demanda.
1. Línia Estratègica

Promoure un transport públic còmode i accessible

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
Existeixen línies de l'EMT (9, 11, 12 i 14) amb baixes ocupacions i que a més ofereixen un reduït nivell
de servei a l'usuari, ja que tenen intervals de pas de 30 minuts o superiors.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja la reducció d'itineraris a les zones perifèriques de les línies 9, 11, 12 i 14 (Son Espanyol,
Sa Garriga, Son Llompard, S’ Hostalot i Sant Jordi) i la seva substitució per un servei de transport a la
demanda en les zones en què s'eliminen els serveis d'autobús. El sistema consisteix en serveis de
taxi prefixats amb principals punts d'atracció (Son Espases, centres de salut, etc.), Amb el mateix
procediment que el que s'utilitza actualment en el transport a la demanda existent.
En funció de l'èxit de l'actuació, es podria plantejar la seva extensió a altres línies. D'altra banda,
també s'estudiarà la possibilitat de desenvolupar un aplicatiu per a mòbil que permeti una major
facilitat de gestió per als usuaris del sistema.
Aquesta mesura permetrà reordenar i optimitzar les línies fent més comprensible el sistema al ciutadà.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
L'estudi realitzat per l'EMT s'estima en aproximadament 180.000 € l'estalvi anual.
La concreció de la mesura ha de ser consultada amb les associacions de veïns dels barris afectats.
També s'ha de gestionar la seva implantació amb el sector del Taxi.
L'actuació té un estalvi ambiental a deixar-se de fer aproximadament 100.000 km anuals

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, EMT

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

L’estudi realitzat per l’EMT estima en
aproximadament 180.000 € l’estalvi anual= 1,08 M€

2014

Ajuntament

1.200

Viatges/any transport a la demanda

Externs:

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18
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8 Reestructurar les línies a Son Espases i Son Llàtzer
1. Línia Estratègica

Promoure un transport públic còmode i accessible

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
L'evolució i dinamisme de la demanda, en els últims anys, fa necessari visionar la reorganització de
l'oferta existent i alinear-la amb la demanda de Mobilitat. Amb aquesta visió es considera necessari
ajustar l'oferta a la demanda del segment de Mobilitat Sanitari (origen - destinació als centres
hospitalaris existents) de les línies de l'EMT, amb l'objectiu de millorar l'oferta en ràtios de freqüències,
qualitat, eficiència i sostenibilitat econòmica i mediambiental.
Així mateix la reordenació de l'actual oferta de transport públic haurà de, en la mesura dels recursos
tècnics i econòmics disponibles, augmentar la cobertura territorial de les diferents zones geogràfiques
de la Ciutat, entre si.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

La EMT, en un estudi específic, planteja reestructurar les línies 5, 33 i 34 a fi d'evitar duplicitats i
augmentar el nombre de relacions directes entre l'Hospital i els barris de Es Fortí i Son Gotleu. La
proposta plantejada per l'EMT passa per un canvi d'itinerari de la línia 5 de manera que connecti Es
Rafal Nou amb Plaça d'Espanya - Instituts i per Andreu Torrens amb General Riera i Son Espases.
Aquest canvi permetria la supressió de la línia 33 en ser coincident l'itinerari.
També s'avaluarien altres alternatives per mantenir la connexió directa de Gènova amb Rafal Nou
(línia 24). Aquesta actuació també permetria augmentar la cobertura territorial amb autobús de
l'Hospital de Son Llàtzer (zona de Ponent).

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
L'actuació no comportaria cost ja que suposa una reestructuració dels serveis actuals
i l'estalvi de km realitzats també minimitza les emissions contaminants.
La concreció de la mesura ha de ser consultada amb les associacions de veïns dels
barris afectats.
7. Agents
mesura

que

desenvolupen

la

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. EMT, Mobilitat
Viatges/any parades de Son Espases

Externs:
9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

No es considera cost ja que es una
reestructuració de los serveis actuals

2014

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

2018

510.312

2019

2020
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9 Reorganitzar el servei de Transport públic a la Universitat
1. Línia Estratègica

Promoure un transport públic còmode i accessible

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

Actualment hi ha una superposició d'ofertes de transport públic per accedir a la Universitat: metro i
autobús. Aquest fet provoca que mentre el metro estigui infrautilitzat el servei d'autobús registri complets
en hora punta.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

A curt termini es planteja el reforç del servei d'autobús en hora punta. Així, l'EMT proposa la realització
de serveis addicionals de la línia 19 entre les 7:30 i les 9:30 del matí de tipus exprés permetent la
pujada en les 4 parades d'Avingudes per després anar directament a la UIB / ParcBIT sense parades o
per General Riera o per Antoni Marquès / 31 de Desembre / Alfons El Magnànim / Ctra Valldemosa.
Així, en hora punta l'interval mitjà de pas en el centre cap a la UIB seria de 7 minuts i disminuirien els
complets en General Riera en arribar els autobusos més descarregats.
A mig termini l'establiment d'una tarifa combinada per metro i bus incentivarà una major utilització del
mode ferroviari i, per tant, descongestionarà l'autobús, no sent necessaris aquests serveis especials.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
Es considera que tindria un cost mitjà. L'impacte social seria positiu ja que es millora el nivell de servei
facilitat als usuaris de l'autobús.
Per fer més efectiva la mesura s'aconsella la realització d'un Pla de Mobilitat de la Universitat en la qual
es promocioni els modes de transport alternatius i una gestió de l'estacionament.

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, EMT

199

Nº de complets línia 19

Externs: UiB

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Es considera que aquests nous serveis es
podrien compensar amb la reducció d'altres
menys eficients.

2014

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

2018

2019

2020

172 / 248

Cleaner and better transport in cities

10 Millorar el servei de transport públic del corredor de
Llevant
1. Línia Estratègica

Promoure un transport públic còmode i accessible

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
Són freqüents els complets en les línies 15, 23 i 25 durant el període estival, oferint una mala imatge al
turista i penalitzant al resident de Palma, ja que els veïns de Coll d'en Rabassa o al Molinar, per
exemple, no poden pujar l'autobús perquè aquests vénen plens des de l'origen.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

A curt-mig termini es planteja un reforç del transport públic en bus del corredor de Llevant a través de
les següents actuacions:
- Priorització semafòrica, reestructuració de parades i utilització d'autobusos articulats
- Integració de les línies 15 i 25, de manera que totes les línies amb origen a Platja de Palma passin per
l'autopista. Les relacions entre la zona del Portitxol - Can Pastilla amb Platja de Palma per l'actual línia
15 es realitzarien mitjançant transbord amb la línia integrada a Cala Estància o Coll d'en Rabassa.
Amb aquestes actuacions es millora la velocitat comercial i es pot oferir una major freqüència amb els
mateixos recursos. Així amb una freqüència de 5 minuts en hora punta i 10 en hora vall es pot oferir
entre 10.000 places / dia i sentit per a cada un dels trams.
Si aquest augment d'oferta s'acompanyarà d'un augment similar de demanda es podria valorar la
implantació d'un servei tramviari de més capacitat o metro lleuger / metre bus.
En aquesta reestructuració de línies també es modificarien els itineraris de les línies 28,18 o 30.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
Tot i l'optimització dels recursos actuals seran necessàries inversions addicionals com a mínim
en parades, priorització semafòrica i obres d'adequació.
La reducció de complets comportarà un millor servei tant per al turista com al resident de Palma,
tot i que la remodelació ha de ser consultada amb les associacions de veïns afectades.
La millora de la velocitat comercial implica un menor consum energètic

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat,
Urbanisme

EMT,

Infraestructures

Externs: Consell de Mallorca

9. Pressupost municipal

de

organisation • Date

Palma

de

i
Viatges/any línees corredor de Llevant
(15, 25, 23, 28, 30, 31)

Mallorca

8.280.315

10. Termini i prioritat
2014

Integrat en altres mesures

Ajuntament

8. Indicador de seguiment (2013)

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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11 Incrementar la xarxa de carrils bus
1. Línia Estratègica

Promoure un transport públic còmode i accessible

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
La velocitat comercial en determinats trams de la xarxa és molt baixa. Especialment acusada és la
congestió que han de patir els autobusos que utilitzen la Ma-19 els mesos d'estiu. En aquest període
les línies de l'EMT suposen un flux de 13 busos / hora que amb reforços en hora punta pot arribar a 15
busos / hora. L'augment de les connexions directes de Platja de Palma amb el centre per autopista
aquesta xifra podria elevar-encara més. Si s'afegeixen els interurbans s'aconseguiria el llindar de 20-30
busos / hora.
També en alguna de les entrades a Avingudes (Aragó o Manacor) conflueixen un important nombre de
línies amb un temps de verd limitat, el que genera certes demores. Finalment, hi ha una important
aglomeració d'autobusos en vies com Jaume III o la Rambla.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

P3

Es planteja crear els següents eixos segregats per a l'autobús
- Ma-19 entre Coll-d'en Rabassa i Avingudes en el sentit d'entrada a la ciutat. Aquest nou carril es
podria realitzar a partir de la mitjana central o utilitzant el voral mitjançant senyalització variable.
- Trams finals dels carrers Aragó i Manacor abans d'entrar en Via Cintura.
- Jaume III i Rambla
- Trams de Avingudes entre Gabriel Alomar i Comte Sallent que no disposen a l’ actualitat de carrilbus.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
La major inversió correspondria al carril bus de la Ma-19 que depèn del Consell de Mallorca.
La reducció de capacitat pràcticament no afectaria al trànsit de vehicles, de manera que no es preveu
una especial incidència social.
Els nous carrils-bus repercutiran en un augment de la velocitat comercial i, per tant, en una disminució
de la contaminació generada pels autobusos.

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, EMT
Externs: Consell de Mallorca

5

Km de carril-bus

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

1,7 km x 90€ m vial = 153.000 € (només els
trams urbans)

2014

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

0,077

0,077

2018

2019

2020
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12 Desenvolupar el sistema de priorització semafòrica per a
l’EMT.
1. Línia Estratègica

Promoure un transport públic còmode i accessible

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
L'aplicació de les noves tecnologies en la millora del transport públic es ve aplicant a la flota
de l'EMT des de fa molts anys mitjançant el Servei d'Ajuda a l'Explotació (SAE). No obstant
això, no s'ha avançat tant en l'aplicació de mesures concretes de forma generalitzada que
millorin el servei d'autobús en termes de regularitat i freqüència al carrer, ja que no estan
plenament coordinats els sistemes de regulació semafòrica de la ciutat amb el SAE de l'EMT.
Així, només dues línies disposen de serveis de priorització semafòrica.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja que en la mesura del possible a totes les línies amb freqüències iguals o superiors
als 15 minuts s'estableixin mesures de priorització semafòrica. Es proposa començar pel
corredor de Llevant, ja que és en el que més complets es registren.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
L'actuació s'integra dins de les partides pressupostàries destinades a gestió de trànsit.
La viabilitat social és positiva en millorar la freqüència i garantir el compliment d'horaris.
També des del punt de vista ambiental l'actuació és favorable en augmentar la
velocitat comercial de l'autobús.

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, EMT

9. Pressupost municipal
Integrat
en
semafòriques

Ajuntament

2

Nº de línees amb Priorització semafòrica

Externs:

de

organisation • Date

el

Palma

servei

de

10. Termini i prioritat
d’instal·lacions

Mallorca

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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13 Millorar la intermodalitat funcional i tarifària
1. Línia Estratègica

Promoure un transport públic còmode i accessible
Competitivitat

2. Incidència en els
objectius del Pla

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
Amb l'estació intermodal s'ha aconseguit un elevat grau d'intermodalitat funcional entre els
diferents modes públics, però no hi ha una integració tarifària que permeti la seva utilització amb
un únic títol de transport. Això obliga al doble pagament si s'utilitza un servei de transport del
CTM i un altre d'EMT, amb el que això suposa de penalització del desplaçament en transport
públic.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Estendre la possibilitat d'utilitzar alguns dels títols del Consorci de Transports de Mallorca a
l'EMT de Palma.
No obstant això perquè l'impacte econòmic no sigui elevat es planteja una transició gradual.
Així, s'hauria de començar per la possibilitat d'utilitzar les diferents maneres amb el mateix
suport per després permetre el transbordament gratuït als títols de transport d'utilització més
freqüent.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
Estudis previs indiquen que la mesura podria suposar un cost anual de 6 M €, a més del cost
tecnològic d'adaptació de les validadores. No obstant la integració gradual i el possible
creixement de la demanda podria minimitzar aquest cost
La viabilitat social és elevada ja que és una mesura que té una gran acceptació. D'altra banda,
per experiències en altres comunitats autònomes es tradueix en un augment significatiu del
nombre de viatgers en transport públic.

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat, EMT

8. Indicador de seguiment (2013)

Externs: CTM i SFM

% de desplaçaments amb un bitllet
integrat

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

S’estima en 1 M€/any l’aportació municipal a la
integració tarifaria= 6 M€

2014

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

1

1

1

1

1
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14 Millorar les aplicacions d’informació a l’usuari de l’
autobús
1. Línia Estratègica

Promoure un transport públic còmode i accessible
Competitivitat

2. Incidència en els
objectius del Pla

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
La millora de la informació a l'usuari per part de l'EMT és un element clau per aconseguir la
Accessibilitat total del transport públic i augmentar la Qualitat del servei oferta al viatger. La
informació dinàmica suposa un plus de fiabilitat del servei.
Actualment l'EMT disposa d'un aplicatiu mòbil que indica el temps d'espera fins al pas del següent
autobús.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja desenvolupar el programa actual incorporant les següents prestacions:
• Localitzador de parada mitjançant geoposicionament
• Possibilitat de definir el trajecte, indicant temps de viatge inclosos transbordaments.
• Mapa de la xarxa
• Incidències
• Lectura del codi BIDI de la parada
• Altres possibles informacions d'interès

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
El desenvolupament de l'aplicatiu té un cost baix ja que està integrat en la mesura 3.1 de

CIVITAS DYN@MO i un elevat nivell de penetració dels smart phones fa que aquesta sigui
la mesura més adequada per a facilitar informació a l’usuari.
7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat, EMT

8. Indicador de seguiment (2013)
Sense indicador

Externs:

9. Pressupost municipal
Inclòs en el projecte CIVITAS DYN@MO

10. Termini i prioritat
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,07

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca
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15 Millorar l’Accessibilitat i l’equipament a les parades
1. Línia Estratègica

Promoure un transport públic còmode i accessible

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
L'Ajuntament de Palma de Mallorca, de forma continuada, procedeix a la millora de la
Accessibilitat i comoditat de les parades d'autobús, tot i que encara n'hi ha moltes que no
reuneixen les condicions suficients en aquest sentit: només un 6% de les parades tenen
plataforma i únicament un 23% marquesina.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es plantegen les següents mesures:
- Equipament amb marquesines d'aquelles parades en què pugi un important nombre de viatgers i
l'amplitud de la vorera ho permeti
- Implantació de plataformes o ampliacions de les voreres de manera que no es pugui interposar
cap vehicle entre l'autobús i la vorera. D'aquesta manera, a més de facilitar l'accés directe a totes
les persones en general, però especialment a aquelles amb Mobilitat reduïda, es redueix el temps
de parada de l'autobús.
- Localització de parades i marquesines pròximes a l'itinerari peatonal accessible.
- Implantació de paviments podo tàctils per advertir i orientar persones amb discapacitat

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
En el pressupost municipal d'infraestructures es destinarà una partida específica a la millora de
l'equipament i la Accessibilitat de les parades.
Aquesta mesura té un impacte social (millora del confort) i mediambiental (itineraris directes de
l'autobús) positiu.

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. EMT, Mobilitat, Infraestructures

8. Indicador de seguiment (2013)

Externs:

% de parades amb marquesina
% de parades amb plataforma

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Es considera una partida anual de 0,2
M€/any= 1,2 M€

2014

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

23%
6%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2
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16 Definir y desenvolupar la xarxa d’itineraris ciclistes
1. Línia Estratègica

Integrar l’ús de la bicicleta a la ciutat completant la xarxa actual

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
La xarxa ciclista de la ciutat de Palma és incompleta, faltant eixos radials tant a Llevant com a
Ponent i també algun transversal més extern.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

P4

Es planteja completar la xarxa ciclista sobre la base del pla de referència adjunt. El tipus de via
més adient per a cada tram dependrà d'un estudi específic, però en qualsevol cas s'utilitzarà
preferentment la calçada, ja sigui de forma segregada (carril-bici) o mitjançant un cicle-carril. En
aquest últim cas s'implantarà la senyalització i elements de moderació necessaris per aconseguir
que els vehicles motoritzats no circulin a més de 30 km / hora.
La majoria d'actuacions depenen de l'Ajuntament, excepte algunes vies més externes com Ctra de
Manacor o el 2 ª cinturó.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
La xarxa prevista comporta la realització de 63 nous km d'eixos ciclista, el que significa la
necessitat de disposar d'una partida pressupostària específica.
La viabilitat social dependrà del nivell d'acceptació de l'eliminació de carrils de circulació o
aparcament per a la realització de carrils-bici.

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, Infraestructures
Externs: Consell de Mallorca

63,5

Km de km de la xarxa ciclista

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

63 km x 50€ m vial = 3,15 M€

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,15

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca
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17 Millorar la senyalització informativa de l’oferta ciclista
1. Línia Estratègica

Integrar l’ús de la bicicleta a la ciutat completant la xarxa actual

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
Actualment no hi ha una senyalització específica "in situ" que orienti els ciclistes sobre com
accedir amb bicicleta als llocs d'interès de la ciutat. Aquesta problemàtica és més rellevant si tenim
en compte que cada vegada hi ha més turistes que utilitzen aquest mitjà de transport per conèixer
Palma.
De la mateixa manera ofertes com el sistema de bicicleta pública o el biciregistre són poc
coneguts per la població

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es proposa la realització i aplicació d'un projecte de senyalització "in situ" de la xarxa ciclista.
Aquesta senyalització pot ser complementària a la senyalització de vianants, ja que moltes de les
vies són coincidents. No obstant això, no es planteja el desenvolupament d'aquesta mesura fins
que no existeixi una xarxa mínimament mallada.
També es planteja la realització d'un plànol de la xarxa ciclista que s'aniria actualitzant de forma
permanent a la web de Mobilitat, donant publicitat també al biciregistre i al sistema de bicicleta
pública de la ciutat.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
Aquesta actuació requereix d'una inversió extraordinària tant per a la realització del projecte com
per a la posterior aplicació. Per contra, la realització del pla i la difusió al web es realitzaria amb
recursos ordinaris. La visibilitat de la mesura fa que tingui una elevada acceptació social

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, Turisme
interseccions d’eix ciclista senyalitzat

Externs:

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

100 interseccions x 500 € ud = 0,05 M€

2014

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

0,03

0,02

2018

0

2019

2020
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18 Millorar la intermodalitat de la bicicleta amb altres
modes
1. Línia Estratègica

Integrar l’ús de la bicicleta a la ciutat completant la xarxa actual

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
Ja hi ha diferents mesures que potencien la intermodalitat de la bicicleta amb altres mitjans: els
usuaris de metro i transport interurbà de Pl Espanya poden disposar d'una bicicleta gratuïta i en
alguns aparcaments de la SMAP es facilita una bicicleta als seus usuaris. No obstant, encara hi ha
relacions en què es pot millorar aquesta intermodalitat

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es plantegen les següents mesures:
- Deixar pujar a l'autobús bicicletes plegables.
- Implantació d'estacions de bicicleta pública en algun dels aparcaments de dissuasió. Es podria
plantejar inicial a Son Fuster a manera de prova pilot.
-Estudiar la possibilitat d'utilitzar la bicicleta pública com si fos una línia més amb un transbord
gratuït

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
Es considera que el cost de l'actuació seria baix i tindria elevada acceptació social

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, EMT, SMAP

9. Pressupost municipal
Integrat en el pressupost
Departament de Mobilitat

Ajuntament

---

Sense indicador

Externs:

de

organisation • Date

Palma

de

10. Termini i prioritat
ordinari

Mallorca

del

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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19 Implantar aparcaments de bicicletes en els centres
d’activitat terciària i equipaments
1. Línia Estratègica

Integrar l’ús de la bicicleta a la ciutat completant la xarxa actual

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
Una de les preocupacions dels ciclistes són els robatoris, per això, se sol · licita per al sector la
creació de més llocs d'aparcament segurs.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Des de l'Àrea de Mobilitat ja es implantant aparcaments de bicicletes en espais visibles, i fins i tot
en alguns casos a l'interior d'equipaments com pot ser el cas d'alguns centres educatius.
Es proposa continuar amb aquesta tasca, incloent altres organismes oficials i fins i tot empreses

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
L'Ajuntament haurà de disposar d'una partida anual per al desenvolupament d'aquesta mesura.

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

600 mòduls x 0,003 = 1,8 M€

2014

Ajuntament

506

Zones d'aparcaments per a bicicletes

Externs:

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3
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20 Reservar espais per a bicicletes en els aparcaments
municipals
1. Línia Estratègica

Integrar l’ús de la bicicleta a la ciutat completant la xarxa actual

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
Actualment hi ha dos aparcaments de SMAP que permeten l'estacionament de bicicletes al seu
interior. No obstant això, s'ha detectat que sol utilitzar-se com estacionament permanent, arribant
fins i tot a l'abandó de la bicicleta.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja estendre la mesura a la totalitat dels aparcaments de la SMAP però regulant les
condicions d'ús, per exemple, deixant que només les puguin utilitzar els usuaris que s'hagin
registrat prèviament la seva bicicleta i per un temps màxim limitat.
Aquesta mesura podria ser extensiva a la resta d'aparcaments de concessió.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental

El cost d'implantació de la mesura seria reduït i la visibilitat social elevada

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat, SMAP

8. Indicador de seguiment (2013)

Externs: Concessionaris aparcaments

Aparcaments públics que
l'estacionament de bicicletes

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Integrat en el pressupost ordinari de la SMAP
i concessionaris aparcaments

2014

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

permeten

2018

2

2019

2020
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21 Ampliar el sistema de bicicleta pública
1. Línia Estratègica

Integrar l’ús de la bicicleta a la ciutat completant la xarxa actual

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
El sistema de bicicleta pública encara no ha acabat de despuntar, amb una participació reduïda en
el total de viatges en bicicleta.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja augmentar el nombre d'estacions i bicicletes per tal de disposar d'una escala mínima
que faci més viable el servei. Les noves estacions s'aniran implantant a mesura que es vagin
desenvolupant els carrils-bici i en aquelles zones que no tinguin un pendent elevat i hi hagi una
certa densitat de població o de terciari

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
El nombre d'estacions a ampliar està condicionat pels recursos actuals destinats a la seva
explotació i manteniment. En qualsevol cas es planteja l'ampliació a un mínim de 10 estacions
addicionals amb uns 180 nous ancoratges i 100 noves bicicletes Es tracta d'una mesura que no
genera rebuig social i és ambientalment positiva en promoure l'ús de la bici.

7. Agents
mesura

que

desenvolupen

la

Aj. Mobilitat, SMAP

8. Indicador de seguiment (2013)
300
32
560

Nombre de bicicletes públiques
Nombre d’estacions
Nombre d’ancoratges

Externs:

Ç
9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

10 estacions (part proporcional d’ancoratges
i bicicletes) x 25.000 € ud = 0,25 M€

2014 2015

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

0,15

2016

2017

2018

2019

2020

0,1
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22 Promoure la bicicleta como a model associat a l’accés
als centres escolars
1. Línia Estratègica

Integrar l’ús de la bicicleta a la ciutat completant la xarxa actual

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
La bicicleta té un gran potencial com a mode de transport entre els estudiants de l'ESO i
batxillerat. A més, incentivar aquest mitjà de transport en aquesta etapa és un element de
fidelització per quan arribin a l'edat adulta.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es proposa establir processos similars al del camí escolar però centrat en la bicicleta i en centres
de secundària i instituts.
Així es planteja que en centres on hi hagi educació de segon grau els processos de camí escolar
incloguin l'establiment de rutes segures per anar amb bicicleta (senyalització, carrils-bici, elements
de temperat de tràfic, etc.)

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
Les actuacions a dur a terme derivades d'aquesta mesura s'emmarquen en el pressupost ordinari
d'Infraestructures i Mobilitat, mentre que pel que fa al disseny i desenvolupament del projecte serà
abordat per tècnics municipals.

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, Infraestructures, Educació

0

Nombre de centres educatius analitzats

Externs:

Ç
9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Integrat en el pressupost ordinari dels
departaments municipals d’Infraestructures i
Mobilitat o estan incloses en altres mesures

2014

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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23 Senyalitzar nous estacionaments de motos
1. Línia Estratègica

Regular l'ús de la moto i evitar les friccions amb altres modes

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
S'han incrementat les places destinades a l'estacionament de motocicletes a fi de facilitar el seu
ús i evitar que aparquin sobre la vorera. No obstant això, l'oferta existent no permet cobrir
íntegrament les necessitats d'aparcament en destinació.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

L'objectiu és adequar els serveis d'estacionament a la demanda progressiva dels motoristes i
incentivar l'ús d'aquest mitjà de transport com a alternativa als vehicles de quatre rodes en l'àmbit
urbà.
A més, la senyalització d'aparcaments de motos en cantonades millora les condicions de visibilitat
de l'encreuament redundant en una millora de la Seguretat. Vial.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
L'Ajuntament ha de disposar d'una partida anual per al desenvolupament d'aquesta mesura

Aj. Mobilitat

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Integrada en el pressupost ordinari del
Departament de Mobilitat

2014

Ajuntament

1.069

Nombre de reserves de motocicletes

Externs:

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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24 Ofertar places per a motos amb tarifa reduïda en
aparcaments municipals
1. Línia Estratègica

Regular l'ús de la moto i evitar les friccions amb altres modes

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
La progressiva pèrdua de places d'aparcament en calçada aconsella analitzar la factibilitat de
crear places per a motocicletes en els aparcaments municipals més cèntrics.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja la creació de places d'aparcament específiques per a motos a rotació en els
aparcaments municipals. Les places s'hauran localitzar prop dels centres de control i la tarifa
hauria de ser proporcional a l'espai ocupat.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental

El cost seria mínim i relacionat amb la modificació dels sistemes de gestió per facilitar un tiquet
diferenciat per a les motocicletes.

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat, SMAP

8. Indicador de seguiment (2013)

Externs: Concessionaris Aparcaments

Aparcaments que disposen de tarifa a
rotació específica per a motos

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

A Integrar en el pressupost ordinari de la
SMAP i en el de concessionaris de
aparcaments

2014

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

2018

0

2019

2020
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25 Incrementar el nombre de zones amb “avança motos”
1. Línia Estratègica

Regular l'ús de la moto i evitar les friccions amb altres modes

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
Els avança-motos són zones d'espera que es disposen en les cruïlles semaforitzades i que permeten
que les motos avancin la seva posició, millorant les condicions de visibilitat i garantint un inici de
marxa sense interferències amb la resta del trànsit.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja prosseguir implantant avança-motos així com estudiar algun tipus de senyalització que
faciliti l'accés de la moto a aquesta zones.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
El cost d'aquesta mesura és mínim i s'integraria en els processos de renovació de la senyalització
horitzontal dels principals eixos viaris.

7. Agents
mesura

que

desenvolupen

la

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, Infraestructures
Nombre d’avança-motos

Externs:

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Integrada en el contracte de serveis de
senyalització horitzontal i vertical

2014

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

7

2017

2018

2019

2020
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26 Redacció de mesures estratègiques de gestió de la moto
1. Línia Estratègica

Regular l'ús de la moto i evitar les friccions amb altres modes

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
Per potenciar l'ús de la moto des de l'Ajuntament es van desenvolupar mesures com l'augment de
places d'estacionament en calçada, la utilització del carril-bus, la gratuïtat de l'ORA o l'accés als
ACIRE, què una vegada consolidat com a mode de transport s'han reconsiderar.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es proposa l'estudi de les següents actuacions:
• Reconsiderar l'entrada lliure als ACIRE, estudiant com a mínim una restricció d'horari, especialment
durant el període nocturn.
• Reconduir que les motos estacionen en les reserves específiques. Es planteja estudiar que la moto
no tingui cap privilegi pel que fa a tarifa i màxima durada d'estacionament a la ORA fora de les
reserves. Per això, s'estudiaran les necessitats actuals d'estacionament de motocicletes facilitant
una oferta alternativa.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental

La mesura no tindria cost econòmic. S'ha de consultar amb el sector la progressiva implantació
de la mesura.

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat
Sense indicador

Externs:

9. Pressupost municipal
Integrat en el pressupost
departament de Mobilitat

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

10. Termini i prioritat
ordinari

del

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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27 Definir i desenvolupar la xarxa bàsica de vehicles. Criteris
morfològics i de gestió que les regulen.
1. Línia Estratègica

Dissuadir la Mobilitat no essencial en cotxe

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
La ciutat de Palma disposa d'una xarxa viària bàsica de vehicles aprovada però sense que disposi de criteris
que la regulen. De la mateixa manera, es tracta d'una xarxa incompleta pel que fa a la manca d'una via de
circumval·lació més externa a Via Cintura, la qual cosa genera saturació en aquesta zona de la ciutat (Camí
dels Reis).

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

P5

Els criteris per definir la xarxa han estat:
- Utilització actual, seleccionant les vies que suporten una IMD superior a 5.000 vehicles / dia.
- Connectivitat. Xarxa que conformi una malla interconnectada entre si, i amb la xarxa viària exterior
- Pas de l'autobús. Vies amb un trànsit significatiu d'expedicions (> 4 expedicions / hora).
En el pla i taula adjunta s'inclouen les definicions de vies, que es concreten en:
- Interurbanes. Connecten Palma amb la resta de l'illa
- Principal. (Més de 10.000 veh / dia i sentit)
- Secundària (entre 5-10.000 veh / dia i sentit) o amb transport públic
El desenvolupament d'aquesta xarxa passa per:
- Adequar progressivament els vials existents als criteris definits (veure plànol adjunt)
- Avaluar alternatives quan entrin en conflicte xarxes de vianants i de vehicles per no disposar d'espai
suficient per complir els criteris definits per a ambdues (ex: trams de Manacor, Aragó o Indústria)
- Crear noves vies que permetin completar la xarxa actual: segon cinturó des de l'Autopista d'Inca fins a la
trama urbana de Ponent
- Resoldre els punts de congestió (principalment en Camí dels Reis) que no permet que funcioni
adequadament la xarxa de vehicles
En tota aquesta xarxa el Departament de Mobilitat ha d'autoritzar les obres que es realitzen i les possibles afeccions
al trànsit

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
L'adequació progressiva de la xarxa s'inclouria dins dels pressupostos ordinaris de l'Ajuntament mentre altres
actuacions de més envergadura com completar el segon cinturó depenen del Consell de Mallorca.
De la mateixa manera, actuacions al c. Manacor, Aragó o Indústria depenen del desenvolupament urbanístic o de
redefinir altres alternatives viàries

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat, Infraestructures, Urbanisme

8. Indicador de seguiment (2013)

Externs: Consell de Mallorca

Intervencions de millora en la xarxa bàsica
de vehicles (km)

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Integrat en los contractes de serveis d’
instal·lació semafòrica i senyalització vertical i
horitzontal

2014

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

2018

2019

---

2020
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28 Transformar el front marítim en una via urbana
1. Línia Estratègica

Dissuadir la Mobilitat no essencial en cotxe

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
La ciutat de Palma no està plenament connectada amb el mar, en part perquè el viari existent
suposa una barrera física. En el tram comprès entre Via Cintura i Antoni Maura constitueix
pràcticament una "autovia", circulant els vehicles a una velocitat elevada. A la resta del Passeig
Marítim, la morfologia del passeig és heterogènia el que dificulta la circulació de vianants i bicicletes,
a més d'existir un reduït nombre de passos de vianants i diversos punts negres des del punt de vista
de la Seguretat viària.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja la següent mesura per al Front Marítim:
a) Entre Via Cintura i Antoni Maura:
• Augment del nombre de passos de vianants
• Reduir la velocitat a 50 km / hora com a via urbana
• Reducció de calçada (3 carrils estrictes de 3 metres com a màxim) i augment de l'espai per a vianants i
bicicletes
b) Entre Antoni Maura i Porto Pi
Aquesta actuació està íntimament lligada a les activitats que es desenvolupin al Port i que estan pendents de
l'aprovació d'un Pla Director en fase d'esborrany. En aquest sentit, es proposa una comissió mixta entre les
diferents administracions perquè es consensuï el projecte definitiu. De la mateixa manera, en funció dels usos
resultants s'haurà de realitzar un estudi de Mobilitat detallat que hauria de ser aprovat per l'Ajuntament. En
qualsevol cas l'actuació passa per destinar més espai al vianant i reduir la calçada amb i / o aparcament

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
El desenvolupament de les diferents actuacions depèn d'administracions externes com el Consell de Mallorca
en el cas del tram comprès entre Via Cintura i Antoni Maura o del Port pel que fa al Passeig Marítim. Part
d'aquesta actuació es podria costejar amb la realització de nous aparcaments públics. L'actuació definitiva
requereix del consens ciutadà i de les diferents administracions.

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, Urbanisme
Externs: Port, Govern, Consell de Mallorca

Sense indicador

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Actuació a desenvolupar per administracions
no municipals

2014

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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29 Estudiar la pacificació d’algunes vies de la xarxa principal
de trànsit
1. Línia Estratègica

Dissuadir la Mobilitat no essencial en cotxe

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
A més de les vies del Front Marítim ha diverses vies que tenen una morfologia de carretera, incidint
negativament en la Seguretat viària i en la Qualitat de vida dels ciutadans que les utilitzen.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja l'establiment dels criteris per al temperat de les vies bàsiques de trànsit:
• Augment del nombre de passos semaforitzats (un cada 300 metres)
• Controls de velocitat
• Semaforització dels passos de vianants.
• Estrenyiment de carrils i ampliació de voreres / mitjanes
• Augment del temps de verd destinat al vianant.
Aquesta actuació es planteja de manera generalitzada a tota la xarxa viària bàsica.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
L'actuació d'aquesta mesura s'abordaria dins dels pressupostos ordinaris de Mobilitat i Infraestructures.
Habitualment les mesures de temperat de tràfic tenen una elevada acceptació social.
S'ha de procurar que aquestes actuacions no incideixin negativament en la coordinació semafòrica ja que
poden comportar un augment de la despesa de combustible

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat, Infraestructures i Urbanisme i
Policia
Externs: Port, Govern, Consell de Mallorca

9. Pressupost municipal
L’actuació d’aquesta mesura s’integra en los
contractes
de
serveis
d’instal·lacions
semafòriques
i
senyalització
vertical
i
horitzontal.

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

8. Indicador de seguiment (2013)
Km de la xarxa viària bàsica amb un pas
de vianant a mes de 300 m

17

10. Termini i prioritat
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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30 Impulsar i promoure el transport escolar
1. Línia Estratègica

Dissuadir la Mobilitat no essencial en cotxe

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
El transport escolar progressivament ha perdut pes com a mode de transport habitual per anar als
centres educatius privats i concertats, el que ha fet créixer l'ús del cotxe amb el que això comporta
d'augment de la congestió en les hores punta d'entrada a les escoles.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Per al desenvolupament del transport escolar es planteja un estudi de Mobilitat de comú acord amb
els centres escolars afectats en els quals s'analitzi, entre d'altres aspectes, la disponibilitat de les
famílies a utilitzar aquests serveis.
Atès que la major problemàtica se centra a Son Rapinya, es proposa començar per aquest àmbit de la
ciutat.
En l'estudi, a més d'analitzar la factibilitat d'ampliar el transport discrecional es proposaran altres tipus
de mesures (reorganització de l'aparcament, millora de les condicions d'accés a peu i en bici, gestió
d'interseccions, etc.)

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
L'estudi seria realitzat per l'Ajuntament, així com el desenvolupament de determinades mesures
(senyalització, millores de les condicions d'accés de vianants i en bicicleta) mentre que els nous
serveis discrecionals serien assumits pels centres educatius.
L'èxit de les mesures dependrà del grau d'implicació de famílies i centres educatius.

El Govern també podria subvencionar aquest tipus de serveis
7. Agents que desenvolupen la mesura
8. Indicador de seguiment (2013)
Aj. Mobilitat, Policia Local, Educació

Rutes de transport escolar

Externs:: Centres educatius, Govern

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Estudi de transport escolar = 0,02 M€

2014

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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31 Promoure el car-pool i el car-sharing
1. Línia Estratègica

Dissuadir la Mobilitat no essencial en cotxe

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
En centres d'elevada atracció de viatges situats fora de Via Cintura (Hospital, Universitat, o Son Castelló)
s'observa una baixa ocupació del cotxe. El "car-pool" o viatge en cotxe compartit és una mesura que permet
optimitzar el desplaçament en vehicle privat i és una opció de Mobilitat sostenible en aquest tipus d'àmbits on
l'oferta de transport públic és menys eficient i l'oferta d'aparcament abundant.
El vehicle privat, tant a nivell d'empresa com de particulars sol constituir un bé amb una baixa eficiència ja que
s'utilitza de forma puntual al llarg del dia, ocupant, però, un espai de forma gairebé permanent. El car-sharing
permet reduir el parc de vehicles, que en zones amb una elevada pressió d'estacionament residencial pot ser una
alternativa a l'adquisició d'un segon vehicle. El sistema permet que persones amb una necessitat puntual d'ús
d'un vehicle, no hagin de tenir cotxe en propietat i ús del cotxe privat, i que confiïn en general en el sistema de
transport públic reforçat pel car-sharing. A més permet controlar i reduir emissions (els sistemes de car-sharing
sol caracteritzar-se per disposar d'un parc verd) i ocupació d'espai dels vehicles.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

a) Promoció del Car-pool (viatge en cotxe compartit)
Es proposa que en els plans de transport al Treball i els Plans de Mobilitat d'Àrees d'activitat
(Hospitals, Universitat, Polígons industrials, etc.) S'incloguin entre les seves mesures la reserva de
places d'aparcaments privades per a vehicles d'alta ocupació. També s'estudiaria amb aquestes
entitats la possibilitat d'implantar un sistema de regulació en calçada destinat a vehicles d'alta
ocupació:
b) Promoció del Car-sharing
Es planteja negociar amb les empreses del sector la implantació del car-sharing a Palma de Mallorca
ja sigui amb cotxes com amb motocicletes facilitant a preu reduït places d'aparcament en pàrquings
municipals.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
El cost de vigilància i emissió de targetes seria pagat pels usuaris amb baixos nivells d'ocupació.
S'ha d'arribar a acord amb sindicats i associacions empresarials perquè sigui viable socialment la
mesura. Per això es requereix un Pla de Transport al Treball previ

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, SMAP

Nº de places cotxe compartit

0

Externs: Hospital, Universitat, Empreses

Nº vehicles car-sharing

0

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Integrat en el pressupost
Departament de Mobilitat

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

ordinari

Mallorca

del

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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32 Ampliació i millora dels sistemes de gestió dels ACIRE
1. Línia Estratègica

Dissuadir la Mobilitat no essencial en cotxe

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

Hi ha vies de Centre Ciutat no preparades per a un trànsit intens de vehicles. De la mateixa manera,
encara se segueixen utilitzant certs itineraris de pas (ex: Conqueridor-Escola Graduada). També es
registra alguns problemes de congestió en algunes vies com el Pg del Born derivat d'un trànsit intens
tant de vehicles com de vianants. Finalment, les ACIRE no tenen una regulació uniforme pel que fa
als elements de control i disseny.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

En relació amb les zones ACIRE es plantegen les següents mesures:
- Extensió dels ACIRE als barris de Sindicat i La Missió
- Establir restriccions temporals de pas per l'itinerari Conqueridor-Colom-Escola Graduada
- Establir restriccions temporals de pas en Av Antoni Maura
- Uniformitzar els elements de control (càmeres) dels diferents ACIRE
- Implantar "portes d'entrada" allà on sigui necessari perquè els usuaris forans visualitzin que estan
entrant en una àrea d'accés restringit.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
L'actuació s'integraria en els pressupostos ordinaris de l'Ajuntament destinats a gestió de la Mobilitat.
S'ha de consultar als veïns la implantació del sistema de control més adequat

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat
2014

0,6 M€

Ajuntament

69

Superfície de los ACIRE (Ha)

Externs:

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

0,3

0,3

2017

2018

2019

2020

195 / 248

Cleaner and better transport in cities

33 Redefinir el sistema de corones tarifaries, màximes
durades d’estacionament i horari de l’ORA
1. Línia Estratègica

Dissuadir la Mobilitat no essencial en cotxe

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
La zona ORA de Centre Ciutat es troba completament saturada ja que per a usuaris que estacionen 2
hores és molt més econòmica que els aparcaments públics, que si disposen d'espai lliure.
D'altra banda, a l'Eixample la zona exclusiva a rotació (00) no es troba plenament ocupada. També
s'observa una significativa saturació de l'estacionament en les hores del migdia quan deixa de
funcionar l'ORA.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es proposa el següent esquema tarifari i de màximes durades d'estacionament:
- Centre Ciutat: Aproximar i superar la tarifa de l'ORA a l'existent en els pàrquings públics
- Eixample: Estudiar la possible ampliació de la màxima durada d'estacionament a la zona 0/0
(rotació)
D'aquesta manera, progressivament s'estableix un sistema en què s'incita a les mitjanes durades
d'estacionament a utilitzar la zona a rotació (0/0), la qual té una menor ocupació. Seria un sistema que
s'assemblaria més a l'establert en ciutats com Barcelona o Madrid, en què es preserven les places
mixtes al resident, en ser menor el temps d'estacionament permès a l'usuari forà.
Es planteja que s'estudiï el possible funcionament de l'ORA durant el període de migdia.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
Aquesta mesura no suposaria cap cost addicional per a l'administració. No es considera que hi hagi
rebuig social ja que no suposa una major restricció de la màxima durada d'estacionament respecte
a la situació actual i únicament hauria augment tarifari a Centre Ciutat i en el segment comprès
entre 1 hora i 2 hores.
Es tracta d'una mesura amb un impacte ambiental positiu a dissuadir l'ús del cotxe.

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat
Externs:

Relació entre la màxima tarifa de l’ORA i
la de pàrkings públics (2 hores)

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

S’estima uns ingressos
aproximadament 3 M€

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

addicionals

Mallorca

d’

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,1

0,5

0,6

0,6

0,6

0,75

2020
0,6
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34 Controlar el frau en les targetes de residents i
l'incompliment de la màxima durada de l'estacionament
de l'ORA
1. Línia Estratègica

Dissuadir la Mobilitat no essencial en cotxe

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
S'ha observat una major presència residencial a l'ORA entre 2009 i 2013 (d'un 60% a un 66%
de les hores x plaça) que en part és degut a la presència de "falsos residents", és a dir, a
persones que es han censat en el seu lloc de treball o d'un familiar.
S'observa una elevada presència d'usuaris amb llarga durades d'estacionament a l'ORA, incomplint
la màxima durada d'estacionament establerta. Els que aparquen per un període superior a les
2h ocupen un 26% de les hores x plaça.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja, mitjançant un vehicle de detecció automatitzada de matrícules, el contrast dels vehicles
que estacionen durant el període diürn i nocturn en l'àmbit ORA. Si en diverses passades s'observa
l'existència de vehicles estacionats durant el període diürn que no són detectats durant la nit es
reclamarà als seus propietaris els motius d'aquesta absència i en cas de no facilitar una causa
justificada se'ls retiraria la targeta de resident. S'habilitaran unes targetes de prepagament que
permetran individualitzar la matrícula del vehicle.
Les noves màquines de l'ORA permeten el control de la màxima durada d'estacionament ja que
l'usuari ha d'introduir la matrícula. Per evitar la incomoditat que això pot suposar a l'usuari ja s'ha
habilitat el pagament per mòbil

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
La reducció de la demanda de les mitjanes i llargues durades d'estacionament pot incidir en una
reducció d'ingressos del sistema.
Els usuaris que fins ara incomplien la màxima durada d'estacionament disposen com a alternativa
dels pàrquings públics, mentre que per als que estacionin a l'Eixample es proposa ampliar la màxima
durada d'estacionament de la zona 00.

7. Agents
mesura

que

desenvolupen

la

8. Indicador de seguiment (2013)

Externs:

% H x Places ocupades per usuaris que
estacionen més de 2 hores
% Hores x Plaza ocupades per residents

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Aj. Mobilitat

Inclòs en el contracte de servei de la ORA

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2014

2015

2016

2017

2018

26%
66%

2019

202
0
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35 Ampliar l’àrea regulada en zones de significativa
activitat terciària
1. Línia Estratègica

Dissuadir la Mobilitat no essencial en cotxe

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

S'observa una saturació de l'estacionament, amb ocupacions superiors al 100% en zones perimetrals
a l'àmbit ORA. La indisciplina és especialment acusada en alguns eixos terciaris de l'Eixample sense
regulació de l'estacionament

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja la regulació de l'ORA amb places 0/0 en aquelles zones on s'observa una saturació de
l'estacionament. La implantació ha d'anar precedida d'un estudi de detall en el qual es justifiqui, en
base a raons d'activitat terciària i saturació de l'aparcament la regulació de l'estacionament en
calçada.
S'està realitzat l'estudi de les següents vies: Balanguera, Francesc Martí i Mora, Niceto Alcalá
Zamora, Emili Darder Batle, Indústria, Alfons el Magnànim, Poeta Guillem Colom, Ricardo Ortega,
Foners, Pérez Galdós. Manuel Azaña, Joan Crespí, Camí de Jesús, Metge Josep Darder i Joan
Maragall.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
Aquesta regulació, a priori, no suposaria cost per a l'Ajuntament ja que optimitzaria el sistema amb una
redistribució dels recursos actuals
La implantació ha d'anar precedida d'una consulta a les associacions de comerciants i veïnals afectades.
L'impacte ambiental és positiu a dissuadir l'ús del cotxe

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat

9. Pressupost municipal
S’estimen uns ingressos
aproximadament 1,5 M€

Ajuntament

12.000

Nº de places ORA

Externs:

de

organisation • Date

Palma

de

10. Termini i prioritat
addicionals

Mallorca

d’

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-0,05

-0,15

-0,2

-0,2

-0,3

-0,3

-0,3
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36 Estudiar nous aparcaments fora de la calçada en sòl
públic.
1. Línia Estratègica

Dissuadir la Mobilitat no essencial en cotxe

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
Des del punt de vista de la demanda a rotació s'observa la saturació de l'aparcament de Parc del Mar
a l'estiu. La senyalització variable permetrà un major aprofitament de la resta d'aparcaments de
Centre Ciutat però tampoc es poden desaprofitar altres possibles aparcaments públics d'oportunitat
urbanística.
Pel que fa al resident, s'han detectat 2.500 places de dèficit concentrades a l'Eixample.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

P6

Pel que fa a pàrquings públics es plantegen els de GESA (Joan Maragall) i Palau de Congressos, relacionats
amb les activitats dels edificis als quals estan vinculats. Aquests aparcaments constitueixen una alternativa al
Parc del Mar De la mateixa manera, un nou aparcament al Port o l'ampliació del Parc de la Mar estarà vinculat
als usos que finalment es determinin en el Pla Director del Port o la reducció de places a rotació en el de Plaça
Major. Es planteja que la majoria de les places d'aquest aparcament es destinin als residents quan expiri el
període de concessió, el que permetria recuperar l'espai públic en calçada en diferents parts de Centre Ciutat.
Finalment, també es planteja la possibilitat de realitzar un aparcament mixt al c. Nuredduna, sempre vinculat a
l'actuació urbanística que es desenvolupi en superfície.
En relació a aparcaments residencials, de forma orientativa en el plànol adjunt s'indiquen unes possibles
localitzacions més o menys equidistants a fi de cobrir les diferents zones amb problemes d'aparcament
residencial de l'Eixample.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
La realització d'aquests aparcaments estarà vinculada a un estudi de mercat que garanteixi la seva
viabilitat i en el cas dels de residents a una precomercialització que asseguri l'existència de demanda
suficient per realitzar-los.
La localització i projectes dels diferents aparcaments serà consultat amb les associacions de veïns i
comerciants afectats

7. Agents
mesura

que

Aj. Mobilitat,
Urbanisme

desenvolupen

Infraestructures,

Externs: Port, Consell de Mallorca

9. Pressupost municipal
El cost seria assumit pels usuaris

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

la

8. Indicador de seguiment (2013)

SMAP,
Places d’aparcaments mixtos i de residents
en sòl públic

10.463

10. Termini i prioritat
2014

2015

2016

2017 2018

2019

2020
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37 Aplicar noves tecnologies en el control de la disciplina
d’ aparcament
1. Línia Estratègica

Dissuadir la Mobilitat no essencial en cotxe

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
Els vehicles il·legals ocupen un equivalent a un 1,8% de les places legals, afectant la circulació de tots
els modes de transport i a la Seguretat viària

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

A les vies bàsiques, amb més d'un carril de circulació es proposa que la dissuasió de la
indisciplina es dugui a terme mitjançant vehicles de denúncia automatitzada. Fins i tot es pot
incorporar aquests equips als autobusos.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
El control de les vies bàsiques es realitzarà dins dels recursos disponibles per part de la Policia Local, mentre que
en el cas de la xarxa local s'aniran aplicant els criteris conforme es vagi renovant urbanísticament les diferents
zones de la ciutat. La reducció de la indisciplina suposa un important element de dissuasió de l'ús del cotxe, i per
tant, amb un impacte positiu des del punt de vista ambiental.

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, Infraestructures, Policia Local
Externs:

% de vehicles il·legals sobre el total de
places en calçada

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

La mesura s’autofinança amb els ingressos generats
amb les denúncies

2014 2015

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2016

2017

2018

1,80

2019 2020
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38 Habilitar nous aparcaments dissuasoris
1. Línia Estratègica

Dissuadir la Mobilitat no essencial en cotxe

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
. No es disposen d'aparcaments de dissuasió en tots els corredors d'entrada a la ciutat que permeti
donar una alternativa d'estacionament als usuaris que vinguin en cotxe al centre de Palma. D'altra
banda, hi ha espais perimetrals que podrien ser aprofitats com aparcaments de dissuasió però que no
s'utilitzen per manca de senyalització i vigilància

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

P7

Es plantegen els següents aparcaments de dissuasió:
- Corredor de Llevant: el nou accés al Molinar permetrà disposar d'espais que poden ser utilitzats com a
aparcament de dissuasió. De la mateixa manera també es podrien utilitzar espais propers a la Ma-19 a l'altura de
l'accés del Coll d'en Rabassa.
- Corredor de Ctra de Manacor.
- Corredor Nord. Es plantegen nous aparcaments de dissuasió a les estacions de metro: Via Asima i Universitat.
També es planteja un aparcament d'oportunitat en la confluència d'Aragó amb Via de Cintura aprofitant una
infraestructura preexistent.
- Corredor de Ponent. Es planteja l'aprofitament d'aparcaments infrautilitzats com el de Son Moix.
Perquè aquests espais siguin utilitzats es planteja la seva senyalització i la implantació de possibles serveis
alternatius (bicicleta pública en els més propers al centre, videovigilància connectada amb la policia local
il·luminació, etc.)

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
Són necessaris certs costos d'inversió (senyalització, il·luminació, mínima adequació
urbanística) però no es consideren despeses d'explotació ja que els aparcaments serien
gratuïts i per tant no requeririen personal de control.
L'impacte ambiental és positiu en reduir el nombre de km recorreguts en cotxe
7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat, Infraestructures, Urbanisme,
SMAP

8. Indicador de seguiment (2013)

Nº de places d’aparcament de dissuassió

1.086

Externs: Consell de Mallorca

9. Pressupost municipal
S’estimen uns costs anuals de 0,5 M€

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

10. Termini i prioritat
2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

202
0
0,5
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39 Implantar senyalització variable d'aparcaments en via
pública i en aplicatius de mòbil
1. Línia Estratègica

Millorar el nivell de servei de la Mobilitat turística

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

A l'estiu es satura l'aparcament de Parc del Mar mentre que la resta d'aparcaments de Centre Ciutat
no es troben a plena ocupació.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja la implantació d'un sistema de senyalització variable que indiqui el nombre de places
buides de cadascun dels aparcaments de Centre Ciutat direccionant als vehicles cap a aquelles
infraestructures menys utilitzades.
De forma complementària es desenvoluparia un aplicatiu mòbil que oferiria també informació sobre
l'estat d'ocupació dels diferents aparcaments.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
Aquesta actuació s'emmarca dins de la mesura 3.2.2. del projecte CIVITAS DYN @MO

7. Agents
mesura

que

desenvolupen

la

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, Turisme, SMAP
Externs: Concessionaris d’ aparcaments

9. Pressupost municipal

Inclòs en el Projecte CIVITAS DYN@MO

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

---

Sense indicador

10. Termini i prioritat
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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40 Optimització de les zones de càrrega i descàrrega
1. Línia Estratègica

Regular i ordenar la distribució urbana de mercaderies

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
A partir de l'inventari d'ocupació i indisciplina de les zones de càrrega i descàrrega s'han observat
diferències d'utilització entre les diferents zones de la ciutat. Cal tenir en compte l'important moviment
d'obertura i tancaments de locals terciaris que es produeix a la ciutat.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

D'acord amb l'estudi dut a terme es plantejarà:
- Modificacions d'horari en funció de les necessitats detectades.
- Supressió, ampliació o creació de noves zones de càrrega i descàrrega sobre la base de les dades
de camp obtingudes.
Es planteja una segona revisió a l'equador del pla, aprofitant el monitoratge prevista de les zones de
càrrega i descàrrega.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
Els canvis seran consultats amb el sector de la distribució i comerciants.

7. Agents
mesura

que

desenvolupen

la

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, Policia Local

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Integrat en el contracte de serveis de
senyalització horitzontal i vertical

2014

Ajuntament

800

Nº de reserves de càrrega i descàrrega

Externs:

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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41 Estudiar la implantació d’instruments tecnològics que
permetin el control de la màxima durada d’
estacionament a les zones de càrrega i descàrrega, l’
estat d’ocupació, etc.
1. Línia Estratègica

Regular i ordenar la distribució urbana de mercaderies

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
Únicament un 72% dels vehicles comercials que estacionen en zona de C / D ho fan per un període
inferior als 30 minuts. No hi ha un element de control de la màxima durada d'estacionament. D'altra
banda, els distribuïdors no disposen d'informació relativa a com estan ocupades les zones de càrrega i
descàrrega.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja l'estudi i desenvolupament d'un sistema de monitorització de les zones de càrrega i
descàrrega que permeti obtenir, com a mínim, la següent informació: temps de permanència dels
vehicles, i identificació dels vehicles autoritzats. Així, s'implantaran sistemes de detecció d'ocupació i
sistemes d'identificació via Smartphone o similar amb tecnologies obertes.
Un cop s'hagi estès aquest sistema en el sector, s'estarà en condicions de conèixer l'ocupació de les
zones de càrrega i descàrrega per vehicles comercials, el que ajudarà a millorar la logística de les
diferents empreses distribuïdores.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
El cost de la mesura és el corresponent al desenvolupament del programari que permet la gestió de
les zones de càrrega i descàrrega. La vigilància de les zones de càrrega i descàrrega situades dins
l'àmbit ORA correspondrà als vigilants de l'ORA mentre que les que estan fora dependrà de la Policia
Local

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, Policia Local
Externs:

% distribuïdores que estacionen menys d’
1 hora

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Es considera un cost de 60.000 € para la
implantació d’un sistema d’aquest tipus.

2014

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

2018

72%

2019

2020

0,6
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42 Estudiar l’establiment d'una targeta específica per a
autònoms i comerciants
1. Línia Estratègica

Regular i ordenar la distribució urbana de mercaderies

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

Hi ha sectors professionals (reparacions, instal lacions, mobles, etc.) Que estacionen per un temps
superior als 30 minuts estipulats per a la realització d'operacions de càrrega i descàrrega. Actualment
disposen com a alternativa els pàrquings públics, que no cobreixen tota la ciutat i que a més solen
situar lluny de la destinació.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es proposa l'establiment d'una targeta específica per al sector que reuneixi les següents
característiques:
- Usuaris que poden accedir: ja estiguin autoritzats per fer càrrega i descàrrega (els mateixos requisits)
- Pagament: abonament anual
- Màxima durada d'estacionament: 2 hores
- Llocs en què es permet l'estacionament: ORA i zones de càrrega i descàrrega si l'ORA està ple o
s'està fora del seu àmbit.
- El control i seguiment es realitzaria mitjançant un aplicatiu mòbil

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
La viabilitat social és positiva en facilitar una alternativa a un sector que no disposava fins ara,
acostant lloc d'estacionament i destinació. De la mateixa manera, s'allibera les zones de càrrega i
descàrrega de vehicles lleugers. Els ingressos generats per aquestes targetes es veurien contrarestat
per la pèrdua de recaptació de l'ORA.

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat

9. Pressupost municipal
Integrat en el servei de l’ORA

Ajuntament

0

Nº de targetes taronges expedides

Externs:

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

10. Termini i prioritat
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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43 Establir un sistema de vigilància específic de les zones
de càrrega i descàrrega no incloses en l'àmbit ORA
1. Línia Estratègica

Regular i ordenar la distribució urbana de mercaderies

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

S'ha observat un major nivell d'indisciplina tant dins com fora de la zona de càrrega i descàrrega fora
de l'àmbit ORA.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja l'establiment d'un dispositiu especial de vigilància de les zones de càrrega i descàrrega de
la ciutat.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
La vigilància s'integraria dins dels recursos de què disposa actualment la Policia Local.

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Policia Local
Externs:

% De comercials il·legals en l'entorn de la
zona de C/D respecte a les places de
càrrega i descàrrega

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Inclòs en el pressupost ordinari de la Policia
Local

2014

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

2018

3%

2019

2020
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44 Potenciar la DUM nocturna i silenciosa.
1. Línia Estratègica

Regular i ordenar la distribució urbana de mercaderies

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
La distribució urbana de mercaderies nocturna amb vehicles de grans dimensions disminueix el
nombre total d'operacions de càrrega i descàrrega i minimitza els conflictes amb la resta d'usuaris de
la via es fa en un període del dia on la circulació de vianants, ciclista i resta de vehicles és
pràcticament nul · la.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

La mesura consisteix a potenciar la realització de la distribució urbana de mercaderies en el període
nocturn a la calçada mitjançant la utilització de camions de gran tonatge. Aquesta actuació únicament
es planteja en vies que disposin d'una certa amplària que permeti la maniobrabilitat d'aquest tipus de
vehicles i sempre que tot d’utillatge de la feina aquest totalment insonoritzat per no pertorbar el
descans dels veïns de la zona.
Es planteja la realització d'un protocol especial que reguli aquest tipus d'activitat. La limitació de
tonatge existent en l'actualitat és una forma d'incentivar la realització d'aquest tipus d'operacions
durant el període nocturn. L'establiment de microplataformes també fomentaria aquest tipus de
mesures.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
La mesura no suposa cap cost i s'integraria dins de l'activitat del departament de Mobilitat. Es
requereix de reunions amb les grans cadenes de distribució per viabilitzar aquesta mesura.
La viabilitat ambiental és elevada en disminuir el nombre d'operacions de càrrega i descàrrega.

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat, Policia Local, Urbanisme

8. Indicador de seguiment (2013)

Externs: Empreses de Distribució

Nombre d'autoritzacions per fer DUM
durant el període nocturn

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Inclòs en el pressupost ordinari
departaments de Mobilitat i Policia

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

dels

2014

2015

2016

2017

2018

---

2019

2020
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45 Optimitzar la C/D a Centre Ciutat: distribució amb
vehicles elèctrics a Centre Ciutat, consignes, càrregues /
descàrrega perimetrals, etc.
1. Línia Estratègica

Regular i ordenar la distribució urbana de mercaderies

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
Les vies interiors de Centre Ciutat cada vegada són més utilitzades per vianants, entrant en conflicte amb la
distribució urbana de mercaderies a determinades hores del dia. A això hem d'afegir que aproximadament un
10% dels vehicles que entren a Centre Ciutat són vehicles comercials.
D'altra banda cada vegada és més gran la distribució urbana a domicili, especialment de petits paquets, amb el
que això suposa d'increment del nombre d'operacions de càrrega i descàrrega.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

L'objectiu és que circulin menys vehicles, especialment els més contaminants, per les zones més sensibles de
Centre Ciutat. Per a això, es proposen les següents mesures:
- Reduir l'horari d'accés a ACIRES i zones de vianants per a vehicles comercials convencionals i ampliar per als
elèctrics i de gas.
- Implantar zones de càrrega i descàrrega perimetrals d'horari ampli, fins i tot la possibilitat d'utilitzar puntualment
vies com Jaume III o Rambla.
- Establiment d'una microplataforma en superfície a partir de la qual es faci la distribució a Centre Ciutat amb
vehicles elèctrics. Es podria analitzar la possibilitat d'utilitzar algun espai de l'estació d'autobusos o similar. En un
primer moment podria funcionar únicament amb paqueteria.
- D'acord amb les empreses del sector de paqueteria, es planteja crear en els pàrquings públics i altres
instal·lacions municipals consignes a fi de minimitzar el nombre d'operacions a domicili..

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
L'ajuntament facilitaria l'espai i regularia l'actuació mentre que hauria de ser els distribuïdors els que
s'encarregarien d'adquirir els vehicles menys contaminants, gestionar la microplataforma o implantar consignes.
Perquè sigui viable cal que hi hagi un acord amb les empreses del sector de distribució.
L'actuació minimitza les emissions contaminants a Centre Ciutat.

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat, SMAP

8. Indicador de seguiment (2013)

Externs: Empresas de distribució

Vehicles elèctrics i de gas que realitzen
carga i descàrrega

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

0,3 M€

2014

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

0,15

0,15

2018

0

2019

2020
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46 Implantar un autobús llançadora que connecti el Port
amb el Centre
1. Línia Estratègica

Millorar el nivell de servei de la Mobilitat turística

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

S'observa dificultats per oferir una Mobilitat de Qualitat als creueristes que vénen a Palma, ja que en
un petit espai de temps s'ha de donar servei a un important nombre de persones

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja la creació d'un servei d'autobús que connecti el port amb Centre Ciutat a l'arribada dels
creuers. Com es tractaria d'un servei no regular es proposa que s'estableixi una concessió semblant a
la del Bus Turístic. Fins i tot es podria establir algun tipus de tarifa combinada. De la mateixa manera,
l'operador podria negociar amb les empreses de creuers per així ajustar l'oferta a la demanda prevista.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
L'explotació del servei seria a compte i risc del concessionari

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, EMT, Turisme

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat
2014

0

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

---

Nº de viatgers autobús llançadora porta

Externs: Puerto

de

Mallorca

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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47 Reestructurar el servei de bus turístic perquè cobreixi la
planta hotelera
1. Línia Estratègica

Millorar el nivell de servei de la Mobilitat turística

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

El bus turístic no passa per la planta hotelera, el que li resta potencialitat.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja estudiar la reestructuració del bus turístic a fi que cobreixi també part de la planta hotelera,
especialment als corredors de Ponent i de Llevant, encara que fos de forma puntual. Així, es podrien
crear serveis directes que connectaran els hotels de dues poblacions amb els punts d'interès turístic
de Palma. D'aquesta manera, també es descongestionarien també aquests corredors.
L'empresa concessionària del Bus Turístic podria promocionar el servei entre els hotels, que podrien
vendre tiquets.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
L’explotació del servei seria a compte i risc del concessionari

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, EMT
Externs: Sector Hoteler, Empresa
concessionària bus turístic

Nº de viatgers de bus turístic

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat
2014

0

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

---

2018

2019

2020
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48 Revisar el sistema de reserves per a l'estacionament
d'autobusos turístics i discrecionals
1. Línia Estratègica

Millorar el nivell de servei de la Mobilitat turística

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
Els serveis discrecionals d'autobús actualment tenen problemes d'Accessibilitat a determinats hotels
pel que fa a l'origen, i que causen problemes de Seguretat viària i una mala imatge al turista. En
destinació s'observa una excessiva concentració d'autocars al moll vell, el que origina una excessiva
focalització en la visita a la catedral, no potenciant altres eixos comercials, fins i tot fora de Avingudes.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja una revisió de les parades d'hotels destinades a autobusos discrecionals perquè aquestes
reuneixin les màximes condicions de Seguretat i Accessibilitat. També es parlarà amb el sector perquè
avaluïn la possibilitat d'utilitzar l'estació d'autobusos com a espai per deixar o recollir els turistes, el
que permetria crear un itinerari de vianants que travessaria Centre Ciutat, amb el que això implicaria
de dinamització del comerç.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
El desenvolupament d'aquesta mesura s'emprendrà dins la partida de senyalització de l'Ajuntament.
Es requereix una negociació amb les empreses de serveis discrecionals i turístiques el possible
desplaçament de l'estacionament d'autocars a l'estació d'autobusos

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat, Turisme

8. Indicador de seguiment (2013)

Externs: Sector Hoteler

Reserves
revisades

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Integrat en el contracte de
senyalització horitzontal i vertical

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

servei

de

2014

2015

per

autobusos

2016

2017

turístics

2018

0

2019

2020
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49 Millorar la senyalització d'orientació de la xarxa bàsica
de vehicles
1. Línia Estratègica

Millorar el nivell de servei de la Mobilitat turística

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
La senyalització d'orientació, tot i que en termes general es considera acceptable principalment pel
que fa a terminals de transport, hospitals i complexos turístics, pot ser millorable pel que fa a alguns
elements com el Port o la pròpia Catedral.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja una revisió de la senyalització d'orientació, i especialment la dirigida a Centre Ciutat,
Catedral i Port, relacionant-la amb l'oferta de pàrquings públics disponible.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
L'estudi de modificació de la senyalització així com la posterior implantació requerirà una partida
específica per a la seva implantació.

7. Agents
mesura

que

desenvolupen

la

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, Turisme, Cultura

---

Sense indicador

Externs:

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat
2014

Inversió de 0,2 M€

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,2

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca
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50 Millorar la senyalització d'orientació per a vianants
(incloent l'adreçament a elements de transport com a
autobús o taxi)
1. Línia Estratègica

Millorar el nivell de servei de la Mobilitat turística

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
La senyalització de vianants del centre ciutat no és excessivament visible, no indica tots els elements
de transport (parades de bus, aparcaments, parades de taxi...) i no té continuïtat fora de Centre Ciutat

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja completar la senyalització de vianants existent incorporant:
- Destinacions externs a Centre Ciutat
- Terminals de transport (Bus, Taxi, Metro, etc.)
- Senyalització d'itineraris específics de vianants

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
S'hauria de destinar una partida específica a la renovació de la senyalització de vianants.

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, Turisme

---

Sense indicador

Externs:

del
9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

0,25 M€

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,25

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca
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51 Vincular la informació turística amb la de la Mobilitat
1. Línia Estratègica

Millorar el nivell de servei de la Mobilitat turística

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
Es pot potenciar la utilització de modes de transport més sostenibles a la Mobilitat del turista tant a
l'illa com en la pròpia Palma si des dels mercats emissors ja es comença a relacionar els recursos
turístics de la ciutat de Palma amb la forma d'accedir a ells.

4. Descripció de la mesura

5.
Plànol
referència

de

Es proposen les següents mesures:
- Incorporar en totes les webs de turisme de les diferents administracions (Govern, Consell de
Mallorca i Ajuntament) informació sobre Mobilitat
- Oferir a les oficines d'informació turística informació sobre Mobilitat i viceversa (oficina d'informació
de transport de l'estació intermodal)
- Afegir a la informació turística en suport paper informació relativa a Mobilitat

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
Per executar la mesura es requereixen reunions conjuntes de les diferents administracions afectades
per consensuar els continguts. Es considera que el cost de la integració seria assumit principalment
pel Govern o el Consell de Mallorca

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, Turisme, Cultura

9. Pressupost municipal
Integrat en el pressupost
Departaments municipals

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

---

Sense indicador

Externs: Consell de Mallorca, Govern

10. Termini i prioritat
dels

distints

201
4

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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52 Implantar una targeta turística que inclogui el transport
públic
1. Línia Estratègica

Millorar el nivell de servei de la Mobilitat turística

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
Vincular turisme i Mobilitat pot propiciar la utilització de modes de transport més sostenible en
solucionar al visitant la forma d'accedir als centres d'interès.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja la creació d'una targeta turística que permeti amb el mateix import l'accés als principals
monuments i al transport públic de la ciutat de forma il · limitada. Es poden establir diferents tarifes en
funció dels diversos recursos turístics a utilitzar (integració o no del bus turístic).

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
Es considera que la mesura no tindrà cost per a l'administració perquè els possibles descomptes es
veurien compensats amb un augment d'usuaris

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, Turisme, EMT
Externs: Empresas gestores centres turístics

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat
2014

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

0

Nº de targetes turística expedides

2015

2016

2017

2018

201
9

2020
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53 Permetre als turistes que utilitzin el sistema de bicicleta
pública
1. Línia Estratègica

Millorar el nivell de servei de la Mobilitat turística

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

Molts dels turistes en els seus països d'origen ja utilitzen la bicicleta, i, per tant, la utilitzarien també a
Palma de Mallorca si tinguessin possibilitat.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja la possibilitat d'establir tarifes diàries d'1 dia o més dies a la bicicleta pública que permeti
d'aquesta manera l'accés d'usuaris ocasionals com és el cas dels turistes.
Per a això, els usuaris s'hauran de registrar prèviament via internet i introduir el codi que li sigui
assignat en les màquines del sistema.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
La inversió a realitzar s'integra dins del pressupost ordinari de Mobilitat

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat, SMAP

8. Indicador de seguiment (2013)

Externs:

Nº de usos de la bicicleta pública por
turistes

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Integrat en el pressupost ordinari de mobilitat

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2014

2015

2016

2017

2018

0

2019

2020
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54 Potenciar el taxi-tour
1. Línia Estratègica

Millorar el nivell de servei de la Mobilitat turística

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

El taxi-tour és un recurs turístic escassament utilitzat i que a més de fomentar la visita als principals
punts d'atracció de Palma permet una economització de trajectes per al visitant en facilitar un transport
directe entre els diferents punts

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Per fomentar i millorar el nivell de servei ofert pel Taxi-tour es proposen les següents actuacions:
- Augmentar la visibilitat del producte: situació més visible a la web municipal i creació d'un fullet que
sigui difós a l'oficina d'informació i en les principals parades de taxi.
- Formació a taxista: Es planteja xerrades als taxistes sobre les característiques destacables dels
elements a visitar.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
L'actuació seria inclosa dins dels recursos ordinaris dels departaments responsables de la mesura.
Es plantegen reunions amb el sector del taxi per acabar de concretar la mesura.

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat, Turisme

8. Indicador de seguiment (2013)

Externs: Associacions taxistes

Nombre de taxis que ofereixen el servei de
taxi-tour

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

12.000 € de edició i difusió de fulletons

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2014

2015

2016

2017

2018

---

2019

2020
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55 Adaptar la localització de les parades de taxi a la demanda d'oci
/ turística i millorar la seva senyalització
1. Línia Estratègica

Millorar el nivell de servei de la Mobilitat turística

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

S'observa la saturació d'algunes parades de taxis mentre altres estan infrautilitzades.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja, d'acord amb el sector per a la revisió de les parades de taxi establertes per optimitzar el
seu funcionament. Aquesta mesura vindria acompanyada d'una millora de la senyalització d'orientació
de vianants.
Aquestes parades no podran entrar en conflicte amb les parades de l'EMT

Aquesta revisió seria el resultat de la realització d'un estudi específic sobre la situació del taxi
6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
Aquesta mesura s'integraria dins del pressupost anual de senyalització.

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat

8. Indicador de seguiment (2013)
66
398

Externs: Associacions taxistes

Nº de parades de taxi
Nº de places de taxi

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Integrada en el pressupost del servei de
senyalització horitzontal i vertical.
Realització de l’estudi de la situació del taxi:
0,18 M€

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,18
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56 Promoure l'ús de vehicles ecològics en el transport
públic urbà
1. Línia Estratègica

Promoure i afavorir la utilització de vehicles menys contaminants

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
L'EMT és responsable del 6% de les emissions de NOx de la ciutat. A més es tracta d'una flota
envellida, amb un edat mitjana de 9,2 anys a 31/12/2013. Un total de 97 autobusos dels 182 tenen
més de 11,5 anys. La vellesa del parc mòbil provoca més contaminació i menys eficiència energètica.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

És planteja un adequat manteniment de la flota actual mes la renovació prevista AMB Vehicles de gas
o dièsel Euro VI. A partir del 2016 s'iniciaria la renovació de la flota con los nous Vehicles EURO VI,
Fins que el 2020 com a Mínim el 50% de la flota compleixi a els Requisits establerts en AQUESTA
norma europea.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
El cost de la mesura és elevat ja que cada nou vehicle té un cost aproximat de 250.000

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj.: EMT

8. Indicador de seguiment (2013)

Externs:

% d'autobusos que compleixen la norma
Euro VI o amb filtre

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

90 autobusos x 0,3 M€= 27 M€

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2014

6,6%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5
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57 Considerar criteris ecològics en la renovació de la flota
de vehicles municipals i empreses adjudicatàries de
contractes de servei
1. Línia Estratègica

Promoure i afavorir la utilització de vehicles menys contaminants

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

A més de la pròpia flota de l'EMT l'ajuntament i les seves empreses disposen d'una flota municipal de
vehicles que pot constituir-se en referent i impulsor de noves tecnologies del transport menys
contaminants.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Establir el criteri en totes les renovacions de flota que es portin a terme dels diferents serveis de
l'Ajuntament que s'adquireixin vehicles amb una tecnologia euro VI i preferentment elèctrics o de gas.
El projecte CIVITAS DYN @ MO contempla la renovació dels vehicles de residus amb vehicles de
gas.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
Aquesta mesura no tindria cost addicional ja que s'inclouria com a clàusula en totes les revisions de
les contractes municipals que requereixin nous vehicles o s'inclouen dins del programa CIVITAS DYN
@ MO

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj: Tots els departaments

Nombre de vehicles elèctrics o de gas de
les flotes públiques (sense EMT)

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat
2014

0

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

2018

1

2019

2020
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58 Establir criteris ambientals per a autoritzar nous models
de taxi
1. Línia Estratègica

Promoure i afavorir la utilització de vehicles menys contaminants

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

Els taxis són responsables del 3% del total d'emissions de NOx de la ciutat.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Lo

Es plantegen incentius destinats a la renovació de la flota de taxi per vehicles menys contaminants:
• Incorporar límits d'emissions de CO2 i NOx en l'homologació de vehicles auto taxi.
• Concessió d'avantatges en la Mobilitat a taxis amb tecnologies menys contaminants (parades
específiques, etc.)
• Promoció de projectes demostratius de taxi elèctric.
D'aquesta manera el repte que llança el PMUS és la transformació del 50% de la flota d'autotaxis a
vehicles "nets" per al 2020 (Euro VI o superior)

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental

L'actuació s'emmarca dins de la renovació natural del parc mòbil del sector

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat

8. Indicador de seguiment (2013)

Externs: Associacions taxistes

% de taxi que compleixen la norma Euro
VI

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat
2014

0

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

2018

0

2019

2020

221 / 248

Cleaner and better transport in cities

59 Incentivar la utilització de vehicles poc contaminants en
la càrrega i descàrrega de mercaderies
1. Línia Estratègica

Promoure i afavorir la utilització de vehicles menys contaminants

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

El 27% de les emissions de NOx són produïdes per la càrrega i descàrrega de mercaderies

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Per potenciar la utilització de vehicles menys contaminants en la distribució urbana de mercaderies es
proposa:
- Reduir l'horari d'accés a ACIRES i zones de vianants per a vehicles comercials convencionals i
ampliar per als elèctrics i de gas.
- Ampliar la màxima durada d'estacionament dels vehicles comercials a les zones de càrrega i
descàrrega per als vehicles que compleixin la normativa EURO VI
- Descomptes a la targeta d'autònoms
L'objectiu és que l'any 2020 el 50% de la flota sigui euro VI o superior.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
L'actuació s'emmarca dins de la renovació natural del parc mòbil del sector

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat

8. Indicador de seguiment (2013)

Externs: Distribuïdores

Nombre
vehicles
comercials
compleixen la norma Euro VI

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat
2014

0

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

2018

que

0%

2019

2020
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60 Tarificació de la ORA en base a criteris mediambientals
1. Línia Estratègica

Promoure i afavorir la utilització de vehicles menys contaminants

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

Els turismes són el responsable del 59% de les emissions contaminants de NOx i el 68% de les de CO2

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja establir descomptes en la tarifa de l'ORA als vehicles menys contaminants per incentivar el
canvi del parc. En aquest sentit, cal indicar que en l'actualitat els vehicles elèctrics poden estacionar
gratuïtament en l'ORA.
S'establirà un etiquetatge i una categoria de descomptes en funció del que estableix el ministeri de
medi ambient o l'existent en altres ciutats espanyoles. Els vehicles que vulguin accedir a aquests
descomptes han de sol · licitar expressament i se'ls facilitarà una targeta especial

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
La mesura pot suposar una minva d'ingressos de l'ORA, per la qual cosa s'haurà d'ajustar aquests
descomptes als recursos econòmics del sistema, plantejant una pujada de la tarifa ordinària perquè la
tarifa mitjana no es vegi afectada.

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat

8. Indicador de seguiment (2013)

Externs:

% De vehicles poc contaminants que
utilitzen l'ORA

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Integrat en el contracte de serveis de l’ORA

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2014

2015

2016

2017

2018

0

2019

2020
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61 Ampliar i regular la localització de punts de recàrrega
elèctrica
1. Línia Estratègica

Promoure i afavorir la utilització de vehicles menys contaminants

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
La Mobilitat elèctrica no és la "solució" als problemes de la Mobilitat urbana a curt i mig termini però pot
ser recomanable per reduir l'impacte ambiental, especialment si s'aplica a aquells viatges essencials
per al funcionament de la ciutat (distribució urbana de mercaderies, gestions comercials i professionals)
que difícilment són reconduïbles a altres modes (transport públic; peu o bicicleta).
Per impulsar la transició cap a aquesta tecnologia cal reduir les barreres que estan condicionant
fortament les decisions a favor dels vehicles convencionals: majors costos d'adquisició i majors
limitacions en el funcionament (limitació d'autonomia i càrrega; necessitat d'accés a la xarxa elèctrica
per la recàrrega lenta i ràpida). Pel que fa als problemes d'autonomia i càrrega l'Ajuntament pot fer una
tasca dinamitzadora mitjançant el foment de la implantació de punts de recàrrega .

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Per impulsar la implantació de punts de recàrrega es plantegen les següents mesures


Regular o incentivar l'habilitació d'una xarxa de recàrrega ràpida en gasolineres, centres comercials i
aparcaments subterranis.



Aprovació d'una nova reglamentació que potenciï en les noves edificacions la incorporació de la dotació
corresponent de punts de recàrrega elèctrica.



Analitzar la factibilitat d'impulsar la utilització dels punts de recàrrega al carrer pels vehicles de carsharing.



o Instal·lació de punts de recàrrega. El Govern en col·laboració amb l'IDAE té previst la localització de 180
punts de recàrrega elèctrica a la ciutat de Palma, dels quals 104 es implantació a la via pública.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
La mesura tindria un cost mínim ja que s'aplicaria a les noves edificacions o està inclòs en el conveni signat entre el Govern i
l'IDAE. L'Ajuntament assumiria el cost del consum elèctric i de les instal lacions dels punts de recàrrega.

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, Urbanisme

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

S’estima en 0,22 M€ les despeses que
destinaria l’Ajuntament a esta mesura.

2014

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

11

Punts de recàrrega elèctrica públics

Externs: Govern, IDAE

Mallorca

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,12

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02
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62 Instal·lar paviment sonoreductor en la xarxa bàsica
1. Línia Estratègica

Promoure i afavorir la utilització de vehicles menys contaminants

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

El mapa estratègic de soroll apuntava que un 13% de la població es veu exposada a nivells de soroll
superiors als 65 dBA. Aquests ciutadans vivien en carrers de la xarxa viària bàsica de trànsit

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja la implantació de paviment sonoreductor a totes les vies de la xarxa bàsica de trànsit.
Perquè aquesta mesura es mantingui al llarg dels anys és necessari un manteniment adequat.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
La
La mesura es desenvoluparia dins dels programes de renovació de paviment de què disposa
l'Ajuntament.
L'impacte social i ambiental és clarament positiu en disminuir la contaminació acústica.

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat, Infraestructures

8. Indicador de seguiment (2013)

Externs:

km de la xarxa bàsica amb paviment
sonoreductor

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Se estima una inversión anual de 0,3
M€/any= 1,8 M€

2014

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

2018

2019

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

---

2020
0,3
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63 Desenvolupar la normativa que regula la realització d’
estudis de Mobilitat generada
1. Línia Estratègica

Integrar Urbanisme y Mobilitat

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
Els grans centres generadors de viatges que s'implantin, per la nova llei del sòl del Govern, estan obligats a
realitzar un estudi de Mobilitat generada. La Llei defineix que entenc per centre generador de viatge però no
especifica quin ha de ser el contingut de l'estudi de Mobilitat generada.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja que el Pla General d'Ordenació Urbana desenvolupi el contingut que han de tenir els estudis de
Mobilitat generada dels grans centres generadors de viatges i que com a mínim ha de preveure:
• Mobilitat en vehicle privat:

Dimensionament de carrils de circulació i girs.

Disseny d'interseccions.

Localització o reforma d'accessos als aparcaments.
• Gestió de l'aparcament:

Sistema d'explotació i gestió de l'aparcament interior, amb especial atenció en el repartiment de places
entre els diferents tipus d'usuaris (treballadors, estudiants, usuaris, etc.)

Elements de gestió de l'aparcament que potenciïn el viatge compartit amb cotxe.

Sistema de gestió de l'aparcament exterior en calçada.

Reserves d'aparcament per a serveis especials (C / D, taxis, ambulàncies, autocars, etc.).

Senyalització.
• Mobilitat amb transport públic:

Connectivitat del sistema actual de transport públic.

Idoneïtat de punts de parada de les línies de superfície.

Nivell d'Accessibilitat de les parades i propostes de millora.

Creació de serveis discrecionals o transport a la demanda.
• Mobilitat a peu i amb bicicleta:

Millora dels itineraris de vianants i ciclistes de connexió amb la ciutat i especialment amb les parades de
transport públic.
El projecte haurà d'adaptar-se la generació de desplaçaments d'acord amb la distribució modal plantejada en el
PMUS el 2020 i, si escau, l'estudi de plantejar i justificar les actuacions complementàries (millora del transport
públic, de la Mobilitat de vianants i ciclista, limitació de l'oferta d'aparcament...), pressupostar i assumir el cost
amb vista a que aquest objectiu es compleixi.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
L'actuació no tindria cost per a l'ajuntament en ser assumida pels diferents promotors
7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, Urbanisme

Estudis de Mobilitat realitzats

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Redacció de la instrucció: 6.000 €

2014

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

---

2018

2019

2020
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64 Establir reserva d'espai per a bicicletes en els nous
edificis
1. Línia Estratègica

Integrar Urbanisme i Mobilitat

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

Addicionalment a la instal·lació d'aparcabicis en espais públics, és imprescindible fomentar la reserva
d'espai en edificis de nova construcció, tant d'ús públic com privat (empreses i habitatges).
Aquest tipus de aparcabicis en origen-destinació permet guardar durant la nit o períodes prolongats la
bicicleta dins d'un recinte controlat i protegit, evitant robatoris.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Per als nous edificis es determinarà que aquesta exigència es faci en tots els nous desenvolupaments
que emanin del Pla General d'Ordenació Urbana, tant per a edificació residencial com laboral o de
serveis.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
L'actuació no tindria cost per a l'ajuntament en ser assumida pels diferents promotors .

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, Infraestructures
Sense indicador

Externs:

9. Pressupost municipal

2014

0

Ajuntament

10. Termini i prioritat

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

2018

2019

202
0
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65
Establir
dotacions
mínimes
i
màximes
d'aparcament no residencial en funció de l'oferta de
transport públic
1. Línia Estratègica

Integrar Urbanisme i Mobilitat

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

La sobredotació d'aparcament en les activitats terciàries pot incitar la utilització del cotxe. Aquest
fenomen s'ha produït principalment fora de Via Cintura (Universitat, Hospital, Polígon Industrial de Son
Castelló).

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es proposa que el nou Pla General ja sigui directament a través dels estudis de Mobilitat a realitzar
s'estableixin ràtios màxims de places d'aparcament en funció del nivell d'Accessibilitat amb transport
públic.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
La mesura no suposa cap cost econòmic

7. Agents
mesura

que

desenvolupen

la

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, Urbanisme

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat
2014

0

Ajuntament

---

Sense indicador

Externs:

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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66 Incrementar la dotació d'aparcament residencial a zones
de la ciutat amb menor dotació de cobertura
d'aparcament fora de calçada
1. Línia Estratègica

Integrar Urbanisme i Mobilitat

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

Més de 66.000 vehicles es veuen obligats a estacionar durant el període nocturn al carrer. No obstant
això, el nivell de pressió és diferent per a cada zona de la ciutat. Així, on hi ha més manca de places
d'estacionament fora de calçada és a l'Eixample.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja crear dotacions d'aparcament residencials diferenciades per els nous habitatges en el Pla
General en funció de les necessitats de cada zona de la ciutat, augmentant el nombre de places per
habitatge a Centre Ciutat i l'Eixample.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental


La mesura no suposa cap cost econòmic

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Mobilitat, Urbanisme
Externs:

Dèficit
infraestructural
d'aparcament
(vehicles que han estacionar en calçada 66.233
durant el període nocturn)

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat
2014

0

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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67 Donar continuïtat a la Taula de la Mobilitat com a
instrument de participació i seguiment del Pla
1. Línia Estratègica

2. Incidència en els
objectius del Pla

Impulsar hàbits de Mobilitat més sostenibles i segurs a través de la
participació, conscienciació i informació
Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
.
La Taula de la Mobilitat, en funcionament des del 2014, constitueix un fòrum essencial d'intercanvi de
coneixement i de participació en temes de Mobilitat. A més, s'ha constituït en l'instrument de
participació per a la realització del PMUS

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja reforçar la funció de la Taula de Mobilitat amb els següents objectius:




Liderar l'aplicació del PMUS i el seu seguiment en la implementació de projectes estratègics.
Incrementar la col·laboració interinstitucional i el compromís entre agents amb capacitat
efectiva d'acció i incidència en la seva execució (àrees municipals però també amb altres
administracions, nivells de govern i institucions públiques i privades).
Elaboració d'una memòria anual de Mobilitat (informe de seguiment del PMUS). En aquest
informe s'actualitzaran els indicadors de seguiment plantejats en el PMUS i es reforçarà el
control de la Taula sobre el nivell de compliment respecte a l'objectiu previst.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
L'actuació s'integra inicialment dins del projecte CIVITAS DYN @ MO. Quan aquest finalitzi s'haurà
de preveure una partida pressupostària per al seu manteniment. L'impacte social és positiu en articular
un mecanisme de participació.

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat

8. Indicador de seguiment (2013)
1
---

Externs:

Nombre reunions Taula de Mobilitat
Nombre informes de seguiment

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

30.000 € x 7 anys = 0,21 M€

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

a demanda.

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca
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68 Realitzar processos de camins escolars segurs en tots
els centres educatius
1. Línia Estratègica

Impulsar hàbits de Mobilitat més sostenibles i segurs a través de la
participació, conscienciació i informació

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
L'objectiu d'aquesta mesura és transmetre als escolars, a les seves famílies, a les escoles i al barri, la
importància de la Seguretat vial, i més concretament dels hàbits de Mobilitat sostenible i segura en els
desplaçaments al centre educatiu, que després puguin transferir a altres desplaçaments. Els quatre
processos de camí escolar realitzats han comportat una millora de la Seguretat dels desplaçaments a
peu i el foment de la utilització dels modes de transport sostenible.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es proposa estendre els processos de camí escolar a la resta de centres educatius de la ciutat.
Així mateix, es planteja realitzar altres tipus de processos de camí escolar en els instituts en què
també es promocioni l'ús de la bicicleta.
En zones de concentració de centres educatius com a Son Rapinya es planteja una mesura específica
en què es promocioni el transport discrecional.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
Els processos de camí escolar de la majoria dels centres educatius es realitzaran amb els recursos
propis de l'Ajuntament.
Aquesta mesura té una elevada acceptació social.

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat, Infraestructures, Educació,
Policia Local,
Externs: Centres educatius

8. Indicador de seguiment (2013)

Nombre de processos / estudis de camí
escolar realitzats

0

a la d
9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

12.000€ x 126 centres educatius = 1,5 M€

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,12

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca
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69 Aconseguir que la Mobilitat sostenible sigui un objectiu
prioritari en tots els àmbits de l'administració
1. Línia Estratègica

Impulsar hàbits de Mobilitat més sostenibles i segurs a través de la
participació, conscienciació i informació

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

L'objectiu d'aquesta mesura és implicar tots els departaments municipals en l'objectiu comú
d'aconseguir un sistema de Mobilitat més sostenible a Palma de Mallorca. A més s'ha de subratllar la
importància de l'Ajuntament com a agent generador de Mobilitat i com a referent en polítiques de
Mobilitat sostenibles a imitar per altres administracions o al sector privat.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Així, es planteja la següent mesures dins de l'administració municipal per fomentar la Mobilitat
sostenible:
- Considerar criteris de Mobilitat en la localització de nous equipaments municipals
- Incorporar un informe de Mobilitat sobre totes les actuacions que afectin el viari
- Impulsar el teletreball
- Fomentar les gestions telemàtiques
- Realitzar un Pla de Transport al Treball en els diferents departaments municipals.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
Aquesta mesura es duria a terme amb els recursos propis de l'Ajuntament

7. Agents que desenvolupen la mesura

8. Indicador de seguiment (2013)

Aj. Tots els departaments
Sense indicador

Externs:

9. Pressupost municipal
Integrat en
l’Ajuntament

Ajuntament

de

organisation • Date

el

pressupost

Palma

de

Mallorca

10. Termini i prioritat
ordinari

de

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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70 Realitzar campanyes de promoció d'hàbits de Mobilitat
sostenible
1. Línia Estratègica

Impulsar hàbits de Mobilitat més sostenibles i segurs a través de la
participació, conscienciació i informació

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura

Tot i que indirectament es parla de la Mobilitat sostenible, principalment com un fórmula per resoldre
els problemes de contaminació global (gasos d'efecte hivernacle) o de contaminació local (immissions
de NO2 i partícules principalment), encara no és un concepte que estigui plenament assumit pels
ciutadans de Palma.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Aquest PMUS, assumeix la necessitat de fer difusió de la Mobilitat sostenible i especialment amb la
necessària transformació del model de Mobilitat actual. Així el PMUS ha d'incorporar un Pla de
Comunicació proveït de campanyes específiques per explicar a la ciutadania els reptes i la justificació
de les actuacions proposades.
Dins d'aquest Pla de Comunicació s'hauran d'integrar totes les actuacions de comunicació social de
promoció de la Mobilitat sostenible: difusió del PMUS, Setmana Europea de la Mobilitat, campanyes
específiques de les mesures que es vagin desenvolupant, tancament al trànsit motoritzat de carrers
susceptibles de ser peatonalizades en dissabtes, festius, etc.
També s'integra dins d'aquesta mesura totes les actuacions de difusió a través del web de la ciutat.

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
Aquesta mesura s'integra inicialment dins de projecte CIVITAS DYN @ MO, destinant una partida específica amb
posterioritat.
Les campanyes solen tenir un important impacte social positiu en l'acceptació de mesures que poden comportar
canvis d'hàbits.

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat

8. Indicador de seguiment (2013)

Externs:

Nombre de campanyes de foment de la
Mobilitat sostenible realitzades

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

0,12 M€

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

---

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,02

0,02

0,02

0,015

0,015

0,015

2020
0,01
5
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71 Promoure la realització convenis amb empreses i
centres atractors de viatge per a la promoció de la
Mobilitat sostenible
1. Línia Estratègica

2. Incidència en els
objectius del Pla

Impulsar hàbits de Mobilitat més sostenibles i segurs a través de la
participació, conscienciació i informació
Competitivitat

Qualitat

de Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

vida

3. Justificació de la mesura
Són objectius d'aquest PMUS la reducció i el control de la congestió del trànsit que es produeix en
l'hora punta, com a conseqüència de la concentració de viatges per motius de treball / estudi,
principalment fora de Via Cintura. També és un objectiu la disminució de les emissions contaminants
de les flotes dels vehicles d'empresa i dels desplaçaments dels empleats en accedir als seus llocs de
treball.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es proposa la realització d'un fòrum o similar en què participin les principals empreses i organismes de
la ciutat (Hospitals, Universitat, etc.) Subscrivint els objectius del present PMUS i es compromet a
realitzar plans del Transport al Treball / Plans ambientals.
En aquests estudis s'han de desenvolupar mesures d'utilització de flotes sostenible, implantació
d'incentius als treballadors perquè utilitzin transport públic, establiment de transports discrecionals,
incentius per fomentar el cotxe compartit, gestió de l'estacionament, etc.
A partir d'aquests estudis es signarien convenis entre les entitats signants i l'Ajuntament en què cada
un es comprometria en el que correspongués a cada un a desenvolupar mesures de transport
sostenible

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
Els plans han de ser desenvolupats per empreses o òrgans gestors d'hospitals, universitats o polígons
industrials.

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat,
Externs: Universitat, Hospitals,
industrials, grans empreses

Polígons

9. Pressupost municipal
Integrat en el pressupost
Departament de Movilidad

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

8. Indicador de seguiment (2013)
Nombre d'estudis / plans de Mobilitat de
centres atractors de viatges realitzats

0

10. Termini i prioritat
ordinari

del

201
4

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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72 Realització i aplicació del Pla de Seguretat Viària Local
1. Línia Estratègica

Impulsar hàbits de Mobilitat més sostenibles i segurs a través de la
participació, conscienciació i informació

2. Incidència en els
objectius del Pla

Competitivitat

Qualitat de vida

Seguretat

Accessibilitat

Sostenibilitat

3. Justificació de la mesura
Palma de Mallorca, a diferència d'altres grans ciutats no disposa d'un Pla de Seguretat Viària Local
que permeti planificar i coordinar les diferents actuacions en matèria de Seguretat viària que es
desenvolupen: millora dels punts negres, campanyes de control i informatives etc.

4. Descripció de la mesura

5. Plànol de referència

Es planteja l'elaboració d'un Pla de Seguretat Viària Local d'acord amb les directrius que estableix la
Direcció General de Trànsit i que com a mínim ha de preveure els següents aspectes:


Educació viària per a col · lectius específics (gent gran, universitaris, etc.)



Realització de campanyes d'informació i comunicació



Realització de campanyes de control



Recerca i estudi dels factors i punts de risc i actuacions de millora



Millora de l'atenció i auxili a les víctimes

6. Viabilitat econòmica, social i ambiental
Haurà contemplar-se un partida específica per a la realització del Pla i per a aquelles noves mesures
que no es duguin a terme en l'actualitat.

7. Agents que desenvolupen la mesura
Aj. Mobilitat, Policia Local

8. Indicador de seguiment (2013)

Externs: DGT

Nombre de punts de risc resolts (des
2014)

9. Pressupost municipal

10. Termini i prioritat

Realització del Pla: 60.000 €
Desenvolupament de mesures:
€/any
Total= 0,66 M€/any

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de

Mallorca

100.000

2014

---

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,16

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1
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4 Viabilitat funcional i econòmica del Pla
4.1 Viabilitat funcional
El PMUS de Palma, per complir amb l'objectiu de competitivitat, preveu la reducció
d'aproximadament un 13% del nombre de vehicles respecte al 2013, el que es tradueix
inexorablement en un cert transvasament modal. Per aconseguir aquesta dissuasió el Pla
preveu les ampliacions de les ACIRES i l'ORA. També es considera la reducció del
nombre d'usuaris que estacionen en l'ORA amb motiu del nou esquema tarifari plantejat i
en implantar elements tecnològics de rotació que controlin la màxima durada
d'estacionament.
Altres mesures que dissuadiran l'ús del cotxe són la realització i senyalització
d'aparcaments de dissuasió i l'ampliació de la xarxa ciclista. La bicicleta, si hi ha una
oferta viària còmoda i segura pot convertir-se en una manera altament competitiu amb el
vehicle privat per a distàncies curtes i mitjanes. La millora de l'oferta de vianants també
suposarà un element de dissuasió de l'ús del cotxe en realitzar aquesta millora a partir de
l'espai que es destina al vehicle privat. Finalment, també es fomentaran els canvis d'hàbits
tant els processos de camí escolar com els plans de mobilitat en àrees d'activitat plantejat.
En qualsevol cas, es tracta d'una hipòtesi de partida que ha de ser sotmesa a valoració en
funció de les dades de l'Informe de seguiment anual del Pla. Així, segons els resultats es
podran intensificar unes mesures en lloc d'altres, atenent a la seva capacitat de dissuasió
de l'ús del cotxe.
De la mateixa manera, per analitzar la viabilitat funcional del Pla, s'ha de comprovar si
aquesta mobilitat derivada del cotxe pot ser absorbida per l'oferta de modes de transport
sostenible (peu, bici i transport públic). El creixement d'aquestes maneres vindrà d'una
banda pels desplaçaments provinents del cotxe i, de l'altra, pel creixement tendencial de
la mobilitat, que s'estima en un 5%.
A la taula que mostrem a continuació es realitza una estimació de creixement del nombre
de desplaçaments per l'escenari del PMUS.

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de
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Figura 110: Estimació de l’increment de la mobilitat en modes sostenibles
reparto modal (residentes)
viatges px
Bicicleta
Coche
Moto
taxi
veh comercial o pesado
T.Público
Pie
TOTAL

ACTUAL
18.738
360.707
32.792
4.200
37.476
121.797
365.391
941.100

TENDENCIAL

OBJETIVO

29.512
378.742
44.269
4.410
44.269
127.887
359.067
988.155

49.187
314.798
44.269
4.410
44.269
137.724
393.498
988.155

A partir d'aquests canvis, la distribució modal quedaria de la següent manera:

PMUS
Palma
de mallorca.
Reparto
modal
FiguraDE
111:
Distribució
modal residents
de Palma
pie / bici

veh privado

tr publico

13%

13%

14%

46%

47%

41%

41%

39%

45%

ACTUAL

TENDENCIAL

OBJETIVO

Pel que fa als modes peu i bici, les noves xarxes previstes permetrien mantenir les
condicions de seguretat i comoditat tot i l'increment de desplaçaments.
Pel que fa al transport públic s'ha analitzat si podrà absorbir el creixement de demanda
previst. S'han considerat dues hipòtesis, la primera considera que la participació modal del
transport públic arribi al 14%, fet que suposa un augment d'un 13,1% dels viatgers en bus
de l'EMT. Aquest creixement comportaria assolir la demanda del 2010, quan era gratuït
per als menors de 16 anys.

Ajuntament

de

organisation • Date

Palma

de
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237 / 248

Cleaner and better transport in cities

S'ha considerat una altra hipòtesi més optimista en què el transport públic aconseguiria un
15% del total de desplaçaments de la ciutat. En aquest cas el nombre de viatgers de
l'EMT pujaria en un 21,7%, arribant als 46 milions de viatgers.
Figura 112: Estimació de l’augment de demanda de l’EMT (millons de viatgers/any)
50
48

46,38

46
44

42,16

42

42,21

43,14

43,57

40,14

40
38

43,06

38,61

38,11

2012

2013

36,58

36
34
32
30

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2020
(14%)

2020
(15%)

Aquest increment de demanda pot ser absorbit per l'oferta de transport públic prevista. En
primer lloc, cal indicar que l'any 2009 es va produir un important creixement d'oferta
(augment d'un 13,8% dels km recorreguts) que no es va traduir en un augment de
viatgers en la mateixa proporció. En segon lloc hem d'afegir que es preveu que EMT
també incrementaria la seva oferta. La millora de la velocitat comercial del transport públic
de superfície permetrà augmentar lleugerament l'oferta de l'EMT sense necessitat
d'incrementar els recursos humans i materials. Així es considera que podria augmentar el
nombre de km recorreguts en aproximadament un 5%. A això hem d'afegir que la compra
de vehicles més grans, principalment per al corredor de Llevant augmentaria encara més
la capacitat de la flota de l'EMT.
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Figura 113: Estimació de l’increment d’oferta de transport públic (milions de
cotxes-km)
15
14

13,28
12,63

13

13,18

13,18

2011

2012

2013

13,84

13,84

2020
(14%)

2020
(15%)

11,67

12
11

12,93

10,46

10,53

2006

2007

10
9
8
7
6
5

2008

2009

2010

Així, encara que creixeran els nivells d'ocupació respecte a l'2013, no arribaran als
nivells existents el 2007, quan es registraven els majors nivells d'ocupació
Figura 114: Nivells d’ocupació (Viatgers/km)
3,64

3,61

3,50
3,35
3,18
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4.2 Recursos econòmics
L'estimació de despesa pública municipal destinat a les mesures incloses en el PMUS és,
com a mínim, l'assignat en els diferents contractes de serveis relacionats amb la mobilitat,
especialment els de l'ORA, instal lacions semafòrica i senyalització vertical i horitzontal.
A aquesta xifra cal afegir els recursos propis de què disposa l'Ajuntament per a la gestió
de la mobilitat (EMT, SMAP, Policia Municipal, Departament de Mobilitat, Departament i
Infraestructures, etc.) I que s'orientaran a l'execució del Pla. Cal indicar que algunes de
les mesures plantejades en el present PMUS si cost o amb un cost reduït.
No obstant això, hi actuacions que per la seva envergadura (renovació de la flota de l'EMT
i millora de la xarxa bàsica de vianants i en menor mesura ciclista, etc) requeririen un
esforç inversor extraordinari. Són aquestes actuacions les que han estat pressupostades
en les fitxes de mesures. D'aquesta manera, aquesta inversió addicional es xifra en
aproximadament 51,78 M € que repartida entre els diferents anys de vigència del Pla
llancen un cost comprès entre els 8 i 9 milions per any. Cal indicar que els beneficis no
tangibles, tal com es veurà posteriorment s'eleven a més de 17 M € / any.

Figura 129: Presupuesto del Plan (inversiones extraordinarias)
Línea Estratégica

Presupuesto
(M€)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1 Disponer de una red de peatones adaptada y segura

10,30

0,30

0,90

1,90

1,80

1,80

1,80

1,80

2 Promover un transporte público cómodo y accesible

7,17

0,00

1,11

1,19

1,28

1,20

1,20

1,20

3 Integrar el uso de la bicicleta en la Ciudad

5,25

0,15

0,95

0,93

0,82

0,80

0,80

0,80

4 Regular el uso de la moto y evitar las fricciones con otros modos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Disuadir y gestionar la movilidad no esencial en coche

-1,48 -0,05

0,25 -0,18 -0,30 -0,40 -0,40 -0,40

6 Regular y ordenar la distribución de mercancías

0,36

0,00

0,00

0,15

0,21

0,00

0,00

0,00

7 Mejorar el nivel de servicio de la movilidad turística

0,46

0,00

0,26

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

27,22

0,00

4,62

4,52

4,52

4,52

4,52

4,52

0,01

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

2,49
51,78

0,17
0,57

0,44
8,53

0,38
9,09

0,38
8,70

0,38
8,30

0,38
8,30

0,38
8,30

8 Disminución de la contaminación generada por los vehículos
9 Coordinar el urbanismo con las necesidades de movilidad
Impulsar hábitos de movilidad más sostenibles y seguros a
10 través de la participación, concienciación e información
Total

Si distingim per línies estratègiques, s'observa que més del 50% del pressupost correspon
a la de disminució de la contaminació generada pels vehicles, bàsicament a la renovació
del parc d'autobusos. A més de generar una menor contaminació ambiental, els nous
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vehicles milloressin el confort de l'usuari i permetrà augmentar la capacitat en corredors
com el de Llevant.
La segona línia estratègica amb més pressupost és la destinada a millorar les condicions
del vianant, derivat de l'aposta decidida del Pla per abordar processos de peatonalització i
ampliacions de voreres en els eixos principals. Amb la meitat de l'import destinat al
vianant es planteja una inversió important destinada principalment a culminar la xarxa
ciclista planificada.
Finalment, també són importants els recursos assignats a promoure el transport públic,
constituint la principal partida d'aquesta línia estratègica la integració tarifària.

Resto de líneas
estratégicas
3%

Disminución de
la
contaminación
generada por
los vehículos
53%

Disponer de
una red de
peatones
adaptada y
segura
20%
Promover un
transporte
público cómodo
y accesible
14%
Integrar el uso
de la bicicleta
en la Ciudad
10%

Finalment, el Pla conté mesures que són competència total o parcialment a altres
administracions com el Consell de Mallorca (segon cinturó, conversió urbana del tram final
de la Ma-19, etc), el Consorci de Transports de Mallorca / Govern (intermodalitat funcional
i tarifària), o l'Autoritat Portuària (remodelació de la façana marítima), que seran les que
hauran assignar el pressupost total o parcialment per a la seva execució.
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4.3 Beneficis del Pla
La metodologia seguida per a realitzar una estimació dels beneficis del Pla es basa en els
processos habituals utilitzats per calcular externalitats del transport a la Unió Europea8. Es
comparen dos escenaris d'aquí a 2020:
• El primer és l'escenari tendencial, és a dir, no dur a terme les mesures del
Pla ni altres actuacions que condueixin a la sostenibilitat del sistema de
mobilitat.
• El segon és l'escenari sostenible, és a dir, el que s'espera aconseguir amb
la implantació del PMUS, i per tant la reducció d'externalitats negatives fins
al 2020.
En el cas dels plans de mobilitat sostenible, aquest tipus d'avaluacions són un instrument
molt útil per conèixer l'impacte positiu que tindrà, tant a nivell públic (tota la societat obté
beneficis, per exemple per reducció d'emissions contaminants) com a nivell particular (un
grup de persones es beneficia, per exemple per la reducció del temps de viatge en un
mitjà de transport particular).
Les externalitats positives considerades en aquesta anàlisi són tres: la millora de la salut,
la reducció del consum d'energies no renovables, i la cohesió social. S'entén per
externalitat aquells costos / beneficis que no es reflecteixen en el preu d'un determinat
servei.
Cal indicar que dins de cadascuna d'aquestes externalitats no s'han monetaritzat tots els
beneficis del Pla. Per això, les xifres que es detallen a continuació no s'han d'entendre
com una anàlisi sistemàtica i integral sinó únicament com un ordre de magnitud que, en
definitiva, ve a indicar que les mesures aquí contemplades, destinades a millorar les
condicions de la mobilitat, reporten un guany per a la societat que supera àmpliament la
inversió prevista.
a) Millora de la Salut
L'aposta del Pla pels modes no motoritzats (caminar i bicicleta) incideix en la promoció
d'hàbits de vida més saludables entre la població. L'OMS indica que la inactivitat física
constitueix el quart factor de risc més important de mortalitat a tot el món (6% de

8

Publicacions de referència:

- Handbook on estimation of external cost in the transport sector (IMPACT, 2008)
- CBA Guideline for CIVITAS Plus Evaluation (Transportation Research Group of School of Civil Engineering
and the Environment - University of Southampton)
- Developing harmonised European approaches for transport costing and Project assessment (HEATCO,
2006)
- Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects (EC DG Regional Policy, 2008)
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defuncions a nivell mundial). Així, el transport actiu també pot limitar les 3,2 milions de
morts anuals ocasionades per la inactivitat física. En aquest sentit, l'OMS recomana 30
minuts diaris d'exercici per evitar problemes de salut.
La menor utilització del cotxe també es tradueix en menys soroll i contaminació amb els
beneficis que això suposa per al benestar i la salut de les persones. Les emissions de
partícules i contaminants com el NOx són, en bona part, responsables de problemes
respiratoris i cardiovasculars dels habitants de les grans ciutats. Així, si ens centrem en la
reducció de les emissions d'agents contaminants (especialment NOx i PM2, 5) i de gasos
d'efecte hivernacle (CO2) es preveu que amb el Pla es deixarien d'emetre 20.000 tones
de CO2, 62 de NOx i 4 de PM2, 5 com a conseqüència dels 480.000 km diaris que no es
realitzarien en cotxe respecte a l'escenari tendencial, el que es traduiria en uns beneficis
anuals de 0,24 M €9. En el càlcul es consideren els costos que té per a la sanitat
l'augment d'aquest tipus de malalties. Cal recordar que el càlcul d'emissions efectuat és
considerant les emissions relacionades directament amb el trànsit, no considerant altres
sectors difusos.
b) Reducció del consum de combustible
El petroli és un recurs escàs, el preu augmentarà els propers anys. Reduir el nostre nivell
de dependència del petroli és una estratègia a nivell estatal, però també a nivell local, ja
que el trànsit urbà és en bona part responsable del seu consum. En aquest sentit, el Pla
preveu la realització de 118 milions menys de km anuals en cotxe el 2020 respecte a
l'escenari tendencial. Considerant un consum mitjà de 7 litres cada 100 km i que el preu
mitjà del litre de combustible seria 1,40 €, els beneficis anuals per aquest concepte es
xifren en 11,85 M €.
c) Millora de la Qualitat de vida
Però si hi ha un benefici difícil de monetaritzar és el que fa referència a l'impacte positiu
del Pla en la qualitat de vida. Així, disposar d'una xarxa de vianants i ciclista còmoda i
segura millora notablement la qualitat de vida dels residents i visitants de la ciutat,
permetent un major gaudi de l'espai públic i un entorn més agradable.
De la mateixa manera, oferir un transport públic amb informació relativa a temps d'espera,
constitueix una garantia de servei que beneficia el ciutadà en evitar incerteses. Pel que fa
al transport privat, contenir els nivells de congestió també millora les condicions de treball
de la mobilitat essencial en vehicle privat, com pot ser la càrrega i descàrrega de
mercaderies, limitant les incomoditats i situacions d'estrès que pateixen els distribuïdors.
Tampoc s'ha monetaritzat l'atractiu econòmic que suposa disposar d'una ciutat amable i
ben comunicada amb tots els modes de transport de cara a incentivar l'activitat terciària i
atreure inversions.
En definitiva, l'accessibilitat al territori, la qualitat de l'espai públic, la informació que es
dóna a l'usuari, entre d'altres, són aspectes difícilment quantificables, ja que no es poden

9

S'utilitzen els valors monetaris per a cada tipus de contaminant dels documents de referència
indicats amb anterioritat
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traduir de forma més o menys directa en un valor monetari, encara que això no signifiqui
que no tinguin un benefici evident per a la societat.
Únicament s'ha comptabilitzat la millora que suposa per al ciutadà la reducció del temps
de viatge en transport públic. En concret s'ha considerat que hi haurà un estalvi mitjà de
1,6 minuts en els 138.000 desplaçaments diaris que es realitzaran en l'horitzó 2020 en
aquest mode de transport. S'han tingut en compte els costos per temps que marquen els
estudis de referència per al cas d'Espanya, és a dir 6 € / hora en viatges per motiu no
laboral (s'assumeix el costat de la seguretat ja que el cost de viatge laboral és menor ).
Els beneficis esperats en l'any 2020 serien d'aproximadament 5.540.000 €.
Així, globalment, i per a l'any 2020, els beneficis del Pla s'elevarien, com a mínim i sense
considerar aspectes difícilment quantificables, a aproximadament 17,3 M € / any
Figura 115: Estimació de beneficis del Pla en el 2020 (17,3 M€/any)
Salud
1%

Calidad de vida
32%

Combustible
67%
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5 Seguiment i avaluació
Com a mecanisme de seguiment i avaluació es planteja la realització d'un informe anual
que reculli la bateria d'indicadors que es plantegen tant per avaluar el compliment dels
objectius com de control de les diferents línies estratègiques i mesures.
La base per a la realització d'aquest document seran els indicadors d'aquest PMUS. A
l'equador del Pla (2017) es planteja la seva revisió per tal d'avaluar el nivell de compliment
dels objectius. En el cas que els indicadors es desviïn respecte al projectat es realitzaran
propostes de modificació, intensificació o ampliació de les mesures del Pla.
Paral·lelament a aquest mecanisme de seguiment es proposa la continuació de la Taula
de Mobilitat constituïda amb motiu de l'elaboració del PMUS per a l'avaluació del Pla. A
més de les sessions plenàries es considera necessari la realització de tallers sectorials
per a la concreció de mesures.
Perquè aquesta revisió sigui més eficaç, es planteja l'estudi específic d'impacte de
determinades actuacions que poden tenir una especial incidència (peatonalitzacions,
ACIRE, carrils-bici, etc.). D'aquesta manera s'apostarà per aquelles mesures que s'hagin
mostrat més eficaços en la consecució dels objectius previstos en el pla.
Es consideren tres tipus d'indicadors:
1/ Objectius
Aquests indicadors permeten avaluar el nivell de compliment dels objectius del Pla com de
les línies estratègiques
2/ Impacte
Pel que fa a les línies estratègiques s'ha considerat que els indicadors que millor
reflecteixen el nivell de compliment del pla són els que estan relacionats amb el nivell
d'utilització de cada un dels modes de transport, tant en valors relatius (participació en la
distribució modal) com en valors absoluts (nombre de desplaçaments).
3/ Seguiment
Aquests indicadors estan relacionats amb el nivell d'execució de la mesura (ex: km
d'adequació de la xarxa bàsica de vianants, km de carrils-bus, km de carrils-bici, etc.) I
estan vinculats directament amb les actuacions dutes a terme per cadascuna de les
administracions. S'ha procurat establir com a mínim un indicador per cadascuna de les
mesures.
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Figura 116: Indicadors d’objectius
Nombre

Indicador

2013

2020

C.1

Índex congestió (% veh-km amb una saturació superior al 90%)

4,0%

4,0%

C.2

Índex congestió (km-hora de congestió en Autopista de Llevant-Pg. Marítim)

---

-10,0%

C.3

Velocitat del transport públic de superfície (km/hora)

16,6

17,8

AM.1

% de població resident que viu en una via templada (< 5.000 veh/dia o
adecuada urbanísticament)

80%

85%

AM.2

Mitjana anual de NO2 (ug/m3) de l'estación de Foners

37

35

SV.1

Víctimes mortals i greus

…

-35%

SV.2

Víctimes totals

…

-30%

SV.3

Atropellaments

---

-30%

AC1

% Població a menys de 350 m d'una via bàsica peatonal

75%

80%

AC2

% Població a menys de 350 m d'un eix ciclista

62%

80%

AC3

% Població a menys de 350 m d'un eix bàsic de transport públic o amb
transport a la demanda

87%

90%

ST1

Variació de les emissions de CO2 respecte al 2009 (100= 2009)

82

70

Figura 117: Indicadors d’impacte (línies estratègiques)
Nombre

Indicador

2013

2020

L1.1

% de desplaçaments a peu

39,0%

40,0%

L1.2

Demanda de mobilitat peatonal (índex 2013=100)

100

108

L2.1

% de desplaçaments en transport públic

13,0%

14,0%

L2.2

Demanda de mobilitat en transport públic (índex 2013=100)

100

113

L3.1

% de desplaçaments en bicicleta

2,0%

5,0%

L3.2

Demanda de mobilitat en bicicleta (índex 2013=100)

100

262

L4.1

% de desplaçaments en moto

3,5%

4,5%

L4.2

Demanda de mobilitat en moto (índex 2013=100)

100

135

L5.1

% de desplaçaments en cotxe

38,5%

32,0%

L5.2

Demanda de mobilitat en cotxe (índex 2013=100)

100

87

L6.1

Indisciplina de vehicles comercials (en relació a les places legals)

3,0%

2,7%

L7.1

Nombre de complerts en les línies d'autobús del corredor de Llevant

8.186

2.701

L8.1

% de vehicles de la mobilitat essencial amb nivell d'emissions d'Euro VI

0%

50%
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Figura 118: Indicadors de seguiment (mesures)
Línia
Estratègica Nº
1
2

1

Definir i desenvolupar la xarxa bàsica per a vianants.
Criteris morfològics i de gestió que la regulen.

7

Ampliar el servei de transport a la demanda

Viatges/any transport a la demanda

1.200

8

Reestructurar les línies a Son Espases i Son Llàtzer

Viatges/any parades de Son Espases

510.312

9

Reorganitzar el servei de transport públic a la Universitat Nombre de complerts línia 19 (1 d'abril a 31 d'octubre)
Millorar el servei de transport públic del corredor de
Llevant
Incrementar la xarxa de carrils bus
Desenvolupar el sistema de priorització semafòrica per a
l'EMT
Millorar la intermodalitat funcional i tarifària

0
----

199
8.280.315

Km de carril-bus

3,2

Nombre de línies amb priorització semafòrica

2

% de desplaçaments amb un bitllet integrat

0%

% de parades amb plataforma

6%

% de parades amb marquesina

23%

16 Definir i desenvolupar la xarxa d'itineraris ciclistes

Km de la xarxa ciclista

64

17 Millorar la senyalització informativa de l'oferta ciclista
Implantar aparcaments de bicicletes als centres
19
d'activitat terciària i equipaments
Reservar espais per a bicicletes en els aparcaments
20
municipals

Km d'eix ciclista senyalitzat

0

Zones d'aparcaments per a bicicletes

253

15 Millorar l'accessibilitat i l'equipament de les parades

21 Ampliar el sistema de bicicleta pública

22
23
24
25
27
28
29
30

Promoure la bicicleta com a mode associat a l'accés als
centres escolars
Senyalitzar nous estacionaments de motos
Ofertar places per a motos amb tarifa reduïda en
aparcaments municipals
Incrementar el nombre de zones amb “avança motos”
Definir i desenvolupar la xarxa bàsica de vehicles.
Criteris morfològics i de gestió que les regulen
Transformar el front marítim en una via urbana
Estudiar la pacificació d'algunes vies de la xarxa
principal de trànsit
Impulsar i promoure el transport escolar

31 Promoure el car-pool i el car-sharing
32 Ampliació i millora dels sistemes de gestió dels ACIRE
33
34
35
36
37
38

Ajuntament

18

Viatges/any línies corredor de Llevant (15, 25, 23, 28, 30, 31)

11

13

5

10

6

4

12

4

Intervencions de millora de la xarxa bàsica de vianants (Km)

2013

5

10

3

Indicador

Descripció

Augmentar el nombre de carrers per a vianants
Km de carrers per a vianants
Definir funcionalment les distintes zones de prioritat de
Km de carrers de prioritat per a vianants (S-28 i S-30)
vianants
Nombre de passos de vianants de la xarxa bàsica on s'ha
Permeabilitzar peatonalment la xarxa bàsica de vehicles
intervingut (des de 2014)
Aplicar el Pla d'accessibilitat
Passos de vianants rebaixats (des de 2014)

5

2

Mesura

Redefinir el sistema de corones tarifàries, màximes
durades d'estacionament i horari de l'ORA
Controlar el frau en les targetes de residents i
l'incompliment de la màxima durada de l'estacionament
de l'ORA
Ampliar l'àrea regulada en zones de significativa activitat
terciària
Estudiar nous aparcaments fora de la calçada en sòl
públic
Aplicar noves tecnologies en el control de la disciplina
d'aparcament
Habilitar nous aparcaments dissuasius

de
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Aparcaments públics que permeten l'estacionament de bicicletes 2
Nombre de bicicletes públiques

300

Nombre d'estacions

32

Nombre d'ancoratges

560

Nombre de centres educatius analitzats

0

Nombre de reserves de motocicletes

1069

Aparcaments amb tarifa a rotació específica per a motocicletes

0

Nombre d'avançamotos

7

Intervencions de millora en la xarxa bàsica de vehicles (km)

0

Trams de la façana marítima on s'ha actuat (km)
Km de la xarxa viària bàsica amb un pas de vianant a més de
300 m
Rutes de transport escolar

0

Nombre de places cotxe compartit

0

Nombre de vehicles de car-sharing

0

Superfície dels ACIRE (Ha)

69

17
----

Relació entre la màxima tarifa de l'ORA i la de pàrquings públics
0,75
(2 hores)
% d'Hores x Plaça ocupades per usuaris que estacionen més de
26%
2 hores (en zona 00)
% d'Hores x Plaça ocupades per residents (en zona mixta)
66%
Nombre de places ORA

12.000

Places d'aparcaments mixtos i de residents en sòl públic

10.643

% de vehicles il·legals sobre el total de places en calçada

1,80%

Nombre de places d'aparcament de dissuasió

1.086

247 / 248

Cleaner and better transport in cities

Línia
Estratègica Nº

Mesura

40 Optimització de les zones de càrrega i descàrrega

6

800

% distribuïdores que estacionen menys d'1 hora

72

Nombre de targetes taronges expedides

0

% de comercials il·legals a l'entorn de la zona de C/D respecte
les places de càrrega i descàrrega

3%

44 Potenciar la DUM nocturna i silenciosa
Optimitzar la C/D en Centre Ciutat: distribució amb
45 vehicles elèctrics en Centre Ciutat, consignes,
càrregues / descàrregues perimetrals, etc.
Implantar un autobús llançadora que connecti el Port
46
amb el Centre
Reestructurar el servei de bus turístic per a que cobreixi
47
la planta hotelera
Revisar el sistema de reserves per a l'estacionament
48
d'autobusos turístics i discrecionals
Implantar una targeta turística que inclogui el transport
52
públic
Permetre als turistes que utilitzin el sistema de bicicleta
53
pública
54 Potenciar el taxi-tour

Nombre d'autoritzacions per fer DUM durant el període nocturn

0

Nombre de vehicles elèctrics de distribució

0

Nombre de viatgers autobús llançadora Port

0

Adaptar la localització de les parades de taxi a la
55
demanda d'oci i turística i millorar la seva senyalització
56
57

8

58
59
60
61
62
63

9

66

67

10

Establir un sistema de vigilància específic de les zones
de càrrega i descàrrega no incloses a l'àmbit ORA

Promoure l'ús de vehicles ecològics en el transport
públic urbà
Considerar criteris ecològics en la renovació de la flota
de vehicles municipals i empreses adjudicatàries de
contractes de servei
Establir criteirs ambientals per a autoritzar nous models
de taxi
Incentivar la utilització de vehicles poc contaminants en
la càrrega i descàrrega de mercaderies
Tarificació de l'ORA en base a criteris medi ambientals
Ampliar i regular la localització de punts de recàrrega
elèctrica
Instal·lar paviment sono reductor en la xarxa bàsica
Desenvolupar la normativa que regula la realització
d'estudis de mobilitat generada
Incrementar la dotació d'aparcamento residencial en
zones de la ciutat amb menor dotació de cobertura
d'aparcament fora de calçada
Donar continuïtat a la Mesa de Mobilitat com a
instrument de participació i seguiment del Pla

Realitzar processos de camins escolars segurs en tots
68
els centres educatius
Realitzar campanyes de promoció d'hàbits de mobilitat
70
sostenible
71
72 Realització i aplicació del Pla de Seguretat Vial Local

Ajuntament

2013

Nombre de reserves de càrrega i descàrrega

Estudiar la implantació d'instruments tecnològics que
permetin el control de la màxima durada
41
d'estacionament en les zones de càrrega i descàrrega,
l'estat d'ocupació, etc.
Estudiar l'establiment d'una tarjeta específica per a
42
autònoms i comerciants
43

7
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Nombre de viatgers de bus turístic
Reserves per a autobusos turístics revisades

0

Nombre de targetes turístiques expedides

0

Nombre d'usos de la bicicleta pública per turistes

0

Nombre de viatgers del taxi-tour

0

Nombre de places de taxi

398

Nombre de parades de taxi

66

% d'autobusos que compleixen la norma Euro VI o amb filtre

6,60%

Nombre de vehicles elèctrics o de gas de les flotes públiques
(sense EMT)

2

% de taxi que compleixen la norma Euro VI

0

% de vehicles comercials que compleixen la norma Euro VI

0

% de vehicles poc contaminants que utilitzen l'ORA

0

Punts de recàrrega vehicles elèctrics

11

Km de la xarxa bàsica amb paviment sono reductor

0

Estudis de mobilitat realitzats

---

Dèficit infraestructural d'aparcament (vehicles que han
d'estacionar a calçada durant el període nocturn)

66.233

Nombre de reunions de la Mesa de Mobilitat

1

Nombre d'Informes de Seguiment

0

Nombre de processos/estudis de camí escolar realitzats

4

Nombre de campanyes de foment de la mobilitat sostenible
realitzades
Nombre d'estudis/plans de mobilitat de centres atraients de
viatges realitzats
Nombre de punts de risc resolts (des de 2014)

0
0
---
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