
Un espai per al teu vehicle, 

un nou espai públic per a la ciutat 

La plaça del 
Banc de l’Oli 

 
COMTAT DEL 
ROSSELLÓ 

per als vianants!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABONAMENTS ESPECIALS 
PER A COTXES 
Disponible només per a 
residents a l’ACIRE Banc de l’Oli 

• Abonament ACIRE nocturn 

De dilluns a divendres, 

de 18 a 10h 

Caps de setmana i festius, 

24 hores 

Preu: 25 €/mes 

Màxim, 10 abonats 

• Abonament ACIRE mensual 24 

hores. Els 7 dies de la setmana 

Preu: 100 €/mes 

Màxim, 10 abonats 

ABONAMENTS ESPECIALS 
PER A MOTOS 
Oberts a residents a l’ACIRE 
Banc de l’Oli i a no residents 

• Abonaments per a moto de 

NO RESIDENTS 

24 hores 

Els 7 dies de la setmana 

Preu: 30 €/mes 

Màxim, 25 abonats 

• Abonaments per a moto ACIRE 

24 hores 

Els 7 dies de la setmana 

Preu: 25 €/mes 

Màxim, 5 abonats 

NOUS ABONAMENTS ESPECIALS PER A BICICLETES 

Ben aviat, habilitarem noves places d’aparcament per a bicicletes. 

Preu: 2€ / mes. 

Recorda que a les oficines de l’SMAP també pots registrar la teva 

bicicleta a Biciregistro.es 



Per una ciutat més amable 
i per als vianants 

 
 

Des de l’Àrea de Mobilitat feim feina per a aconseguir 
una ciutat més amable, amb més protagonisme per al 
vianant. 

Per això, a partir del pròxim dia 1 d’agost de 2018 no es 
permetrà aparcar ni circular a la plaça del Banc de 
l’Oli, una decisió que té l’objectiu clar de guanyar espai 
per a la ciutadania i que aquesta plaça es pugui destinar 
al vianant. 

La iniciativa dona resposta a dues mesures del Pla de 
mobilitat urbana sostenible: la número 2, que marca 
la necessitat d’incrementar els carrers per a vianants, 
i la número 36, en què s’especifica que, així com 
l’Ajuntament recuperi els aparcaments en concessió, 
pugui destinar-los als residents i recuperar espai per 
als vianants. Aquest és un dels motius pels quals 
ara afrontam aquesta decisió, ja que des del juny la 
Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (SMAP) 
gestiona l’estacionament Comtat del Rosselló, que 
oferirà abonaments especials als residents. 

 
 
 
 

Les places s’adjudicaran per rigorós ordre 

d’arribada a partir de dia 23 de juliol de 2018. 

Per a poder obtenir els abonaments especials ACIRE 

cal aportar una fotografia de la targeta de l’ACIRE 

de Banc de l’Oli o document acreditatiu. 

Per a ACIRE moto s’haurà d’acreditar 

l’empadronament a la zona 1/3 

 

Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes 
Carrer de Sant Joan de la Salle, 6 

Tel. 971 21 46 46 
info@smap.palma.es 

www.mobipalma.mobi 


