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DIAGNOSI

1. Antecedents i Metodologia
1.1. Presentació
El present Pla constitueix una actualització del PMUS realitzat ll’any 2014.
Algunes de les actuacions allí plantejades s’han portat a terme: ampliació
dels ACIRE i les zones de vianants, extensió de la xarxa ciclista, inici per a
la realització de nous aparcaments, remodelació de la xarxa de transport
públic, etc. Però encara queden reptes pendents, ja que no s’han assolit
els objectius mediambientals i de distribució modal plantejat en el seu
moment.
D’altra banda, hi ha hagut canvis normatius i de planificació que també
afecten o afectaran al model de mobilitat de la ciutat, destacant-se els
següents:
Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears on s’aposta por
una important ampliació de la xarxa ferroviària i que, a curt termini,
contempla la implantació del tramvia.
La Llei de Transició energètica del govern
overn espanyol que obliga a la
implantació de Zones de Baixes emissions a totes les poblacions de
més de 50.000 habitants.
La Modificació Reglament General de Circulació amb nou límits de
velocitat a la xarxa urbana que obliga a un replantejament de la
jerarquia viaria plantejada a l’anterior Pla.
Tal i com ja es va fer al 2014, laa 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'establer
l'establert en el Plec de

Prescripcions Tècniques de la licitació. També s'han considerat altres
referències com la guia d’ELTIS. 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 ".
Així, el Pla, des del seu marcat caràcter estratègic, defineix prioritats,
priorit
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
rmetrà l'avaluació i revisió contínua del
pla, contemplant la possibilitat de corregir desviacions o reformular
objectius en una permanent adaptació a entorns dinàmics.
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
dete
del
problema i el que volem aconseguir i el com fer-ho
fer
necessita d'una
assumpció comunitària, que no és immediata.
Per descomptat que el PMUS de Palma 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.
anacional.
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1.2. Marc estratègic i de planificació
1.2.1.

Marc Europeu

1.2.1.1. Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i i del Consell, de 21 de
maig de 2008, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una
atmosfera més neta a Europa.

sta per
p les Smart Mobility dedicant
llibre Blanc realitza una gran aposta
una línia estratègica
ca a la Innovació per al futur: Tecnologia. Entre les
mesures plantejades hi destaquen:
Sistemes integrats de gestió del transport i d'informació que facilitin
serveis intel·ligents de mobilitat.

Aquesta directiva ha estat modificada per la Directiva 2015/1480 de la
Comissió de 28 d’agost de 2015. Els llindars de qualitat de l’aire plantejats
en aquestes directives són d’obligat
’obligat compliment i es recullen aals objectius
del present pla. En concret, la mitjana diària d’inmissio
d’inmissions de NO2 no pot
superar els 40 ug/m3 mentre que en el cas de les PM10 el llindar està en
10 yg/m3.

Gestió del trànsit per a un ús millor de la infraestructura i els vehicles,
i sistemes d'informació en temps real per seguir i localitzar
mercaderies i gestionar-ne
ne els fluxos.

1.2.1.2. Llibre Blanc “Transport 2050” de la Comissió
ió Europea (2011).

Normes d'interoperabilitat de la infraestructura de tarifació vial per
als vehicles nets.

En aquest documento es plasmen, entre d’altres, els següents objectius
en matèria de mobilitat:
Descarbonització del transport. Suposa reduir a la meitat per al 2030
l'ús d'automòbils de «propulsió convencional» al transport urbà i
eliminar-los
los progressivament a les ciutats per al 2050. També es
planteja aconseguir que la logística urbana, el 2030, estigui
fonamentalment lliure d'emissions de CO2.
Visió 0 morts per a l'any 2050
Establiment de procediments i mecanismes de suport financer a nivell
europeu per preparar auditories de mobilitat urbana
Desenvolupar un marc validat per a la tarifació vial urbana i plans de
restricció d'accés i les aplicacions, inclòs un marc jurídic, operatiu i
tècnic validat que abasti les aplicacions de vehicles i infraestructura. El

Infraestructura intel·ligent (terrestre i espacial) per assegurar el
màxim seguiment i interoperabilitat de les diferents formes de
transport
ort i comunicació entre la infraestructura i els vehicles.

Normes d'interfície per a comunicacions infraestructura
infraestructura, vehicle a infraestructura i vehicle
vehi a vehicle.

a

1.2.1.3. La Comunicació «Europa en moviment: una mobilitat sostenible per
a Europa: segura, connectada i neta» del 13 de maig de 2018
Aquesta directiva va confirmar l'objectiu de la UE, a llarg termini,
d'avançar cap a zero morts en el transport per carretera per al 2050, i
assenyala que s'hauria d'aconseguir el mateix per a les lesions greus. Així
mateix, proposa nous objectius intermedis de reducció del nombre de
víctimes mortals d'accidents de trànsit en un 50% entre el 2020 i el 2030,
així com de reducció del nombre de lesions greus en un 50% en el mateix
període, (Declaració de la Valeta).
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1.2.1.4. Declaració Join, Boost, Sustain de 2019 (unir, potenciar, sostenir) de
la Unió Europea
S'hi asseuen les bases del camí cap a la transformació digital de les ciutats
europees. Es recull com a bona pràctica la creació del Portal de dades de
mobilitat (Mobility Data Portal – MDP25), element base per a la creació
de serveis de Mobility as a Service (MaaS). El MDP recull i connecta les
dades de mobilitat, integrant-les
les com a informació multimodal, i les fa
operatives a través d'una interfície normalitzada i, en el marc d'un acord
contractual entre els sectors públic i privat. Funciona com a punt d'accés
únic a les dades i els serveis multimodals de la ciutat.
1.2.1.5. Marc d’actuació en matèria de clima i energia de la Unión Europea
fins l’any 2030
Dins del Marc d'actuació en matèria de clima i energia de la Unió Europea
cal destacar el Pacte Verd Europeu, pel qual el setembre del 2020 la
Comissió va proposar elevar l'objectiu
iu de reducció de les emissions de
gasos amb efecte d'hivernacle per al 2030, incloses les emissions i
absorcions, fins almenys el 55% respecte al 1990. La Comissió ha estudiat
les mesures necessàries a tots els sectors, inclòs l'augment de l'eficiència
energètica
ergètica i les energies renovables, i ha iniciat el procés de presentació
de propostes legislatives com a molt tard el juny de 2021 per assolir
aquest objectiu.”
1.2.2.

L'Administració General de l'Estat, les comunitats autònomes i les
entitats locals, en el marc de les competències respectives, adoptaran
mesures per assolir l'any 2050 un parc de turismes i vehicles
comercials lleugers sense emissions directes de CO2. A aquests
efectes, el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima establirà per a l'any
2030
0 objectius d'incorporació de vehicles amb nul·les o baixes
emissions directes de CO2 al parc nacional de vehicles segons les
diferents categories.
En desenvolupament de l'estratègia de descarbonització a 2050,
s'adoptaran les mesures necessàries, d'acord amb la normativa de la
Unió Europea, perquè els turismes i els vehicles comercials lleugers
nous, exclosos els matriculats com a vehicles històrics no destinats a
usos comercials, redueixin de mica en mica les seves emissions, de
manera que abans del 2040 siguin vehicles amb emissions de
0gCO2/km.
Els municipis de més de 50.000 habitants i els territoris insulars
introduiran en la planificació d'ordenació urbana mesures de
mitigació que permetin reduir les emissions derivades de la mobilitat
incloent-hi, almenys:
•

L'establiment de zones de baixes emissions no més tard
del 2023 d'acord amb un PMUS prèviament aprovat

•

Mesures per facilitar els desplaçaments a peu, amb
bicicleta i altres mitjans de transport actiu, associant-los
associant
amb hàbits de vida saludables.

•

Mesures per a la millora i l'ús de la xarxa de transport
públic.

Marc nacional

1.2.2.1. La llei de canvi climàtic i transició energètica (2020).
Aquesta Llei s'adhereix a les reduccions compromeses en el marc d’actuació
en matèria d’energia i clima de la U.E.
Per assolir-ho, la llei contempla les següents mesures:
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•

Mesures per a l'electrificació de la xarxa de transport
públic i altres combustibles sense emissions de gasos amb
efecte d'hivernacle, com ara el biometà.

•

Mesures per fomentar l'ús de mitjans
ns de transport
elèctrics privats, incloent-hi
hi punts de recàrrega.

•

Mesures d'impuls de la mobilitat elèctrica compartida.

1.2.2.2. Llei 2/2011, de 4 de març, de Economia Sostenible,
S'hi defineixen els objectius de la política de mobilitat sostenible. Aquest
pla assumeix íntegrament aquests objectius frontals:
Contribuir a la millora del medi ambient urbà, de la salut i la seguretat
dels ciutadans, i, a l'eficiència de l'economia.
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 a la qual cosa es tindran 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 públics i col·lectius i també d'altr
d'altres maneres
no motoritzades.
Fomentar la modalitat i la intermodalitat dels diferents mitjans de
transport, considerant el conjunt de xarxes i modes de transport que
facilitin el desenvolupament de modes alternatius al vehicle privat.

Finalment, la llei estableix
tableix 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
ben
disposi
del corresponent Pla de Mobilitat Sostenible, i al seu coherència amb
l'Estratègia Espanyola de Mobilitat Sostenible.
1.2.2.3. Estratègia de Mobilitat Segura, Sostenible i Connectada 2030 del
MITMA
L’Estratègia de Mobilitat Segura, Sostenible i Connectada s’estructura en
nou eixos, que es desenvolupen a través de línies
lín d’actuació i mesures
concretes, existint diversos grups de treball
tr
horitzontals en el MITMA
treballant en ells:
Eix 1: Mobilitat per a tots
Eix 2: Noves Polítiques Inversores
Eix 3: Mobilitat Segura
Eix 4: Mobilitat de Baixes Emissions
ions
Eix 5: Mobilitat Intel·ligent
Eix 6: Cadenes Logístiques Intermodals Intel·ligents
Intel
Eix 7: Connectant Europa i Connecta
ectats al Mon
Eix 8: Aspectes Socials i Laborals
Eix 9: Evolució i Transformació del MITMA
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1.2.2.4. Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican
el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto
1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento General de
Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre,
embre, en materia de medidas urbanas de tráfico
La reforma del Reglament de Circulació estableix una reducció de la
velocitat màxima permesa a zones urbanes. Així, es limita a 20 km/h el
màxim permès en aquells carrers amb una plataforma única de calçada i
vorera, mentre que a les vies amb un únic carril per sentit es permet
circular fins a 30 km/h (els Ajuntaments podran augmentar
augmentar-la fins als 50
km/h, sempre que així ho senyalitzin). Per la seva banda, les vies amb dos
carrils o més per sentit mantenen els 50 km/h.
Els vehicles de mobilitat personal (VMP) queden definits com a vehicles
d'una o més rodes “dotats d'una única plaça i propulsats exclusivament
per motors elèctrics” amb una velocitat màxima de 6 a 25 km/h. Només
podran tenir un seient o un selló si equipen un sistema d'autoequilibrat.
Per poder ser utilitzats per la via pública, hauran de tenir un certificat de
circulació que garanteixi el compliment dels requisits tècnics contemplats
al manual de característiques que s'aprovarà mitjançant resolu
resolució del
Director General de Trànsit. Com qualsevol altre vehicle de motor, tenen
prohibida la circulació per les voreres i per les zones de vianants, d'acord
amb el que disposa l'article 121.5 del Reglament general de circulació.
Tampoc no podran circular per túnels urbans ni travesses, vies
interurbanes, autopistes i autovies, encara que es trobin en poblat.

1.2.3.

Marc Autonòmic

1.2.3.1. Llei 4/2014 de 20 de juny de transports terrestres i mobilitat
sostenible de les illes balears
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
uació 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
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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 se
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
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.

b) Atorgar les autoritzacions de transport públic de viatgers d’àmbit
municipal, tant de caràcter regular com discrecional, i exercir les funcions
de control, inspecció, vigilància i sanció relacionades amb aquestes.
c) Incoar, tramitar i resoldre els expedients sancionadors per les
infraccions que es cometin
n en la prestació dels serveis en l’àmbit
territorial propi.
d) Col·laborar amb les administracions competents en matèria de
transports interurbans en la inspecció i la vigilància dels serveis quan es
prestin en zones urbanes.
e) Emetre els informes preceptius
tius sobre les aturades urbanes dels serveis
regulars interurbans de viatgers.

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) Participar en les organitzacions administratives que integren el
transport públic regular insular, d’acord amb el grau d’implicació del
transport urbà de la seva competència.

f) Fomentar mitjans de transport més accessibles com a via imprescindible
per aconseguir la integració i la millora de la qualitat de vida personal.

g) Elaborar i aprovar el Pla de mobilitat urbana sostenible i adequar les
infraestructures dels transports urbans a les necessitats turístiques i
residencials que s’hi prevegin.

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.

h) Qualsevol altra competència que en matèria de transport per carretera
li atribueixi
tribueixi la legislació de règim local.

Elss ajuntaments només tenen competències respecte dels mitjans de
transport que circulen íntegrament dins del terme municipal propi:
a) Ordenar i gestionar el transport públic i privat de viatgers.

1.2.3.2. PLA INSULAR DE SERVEIS DE TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS
PER CARRETERA DE MALLORCA (2017)
El Pla de Viatgers per carretera de Mallorca vol fomentar la mobilitat en
transport col·lectiu gràcies a un nou model més eficient
efici
de transport
interurbà.
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El Pla té com a objectiu incrementar un 25% el nombre d’usuaris del
transport interurbà per carretera: de 8,8 milions de viatgers anuals
(2015), fins a 11 milions (2028). L’augment està vinculat a l’increment del
servei que s’ofereix,
ereix, la modernització dels autobusos i del sistema
d’informació i l’atenció a l’usuari.

•

Es passa de 359.994 a 550.813 freqüències anuals, que
representa un increment del 53% respecte de la situació
actual.

•

S’incorporen nous serveis, com les rutes a demanda.

El Pla de Viatgers inclou també un nou model de gestió que modifica el
sistema actual de concessions d’autobusos interurbans, les quals acaben
el desembre de 2018. El propòsit és unificar les concessions actuals en
tres zones per garantir les mateixes prestacions i condicions del servei
d’autobús públic per carretera a Mallorca.

•

Més amplitud horària i horaris estables. Hi haurà els
mateixos horaris tot l’any (amb suplements a l’estiu) i
horari ampliats per atendre les necessitats dels
treballadors.

•

Itineraris més directess per guanyar competitivitat
respecte del vehicle privat, el que es tradueix en un
estalvi de temps. Es poden guanyar entre 10 i 25 minuts
segons el cas.

El nou model de gestió que planteja el Pla és un model mixt en què la
intervenció pública i el control del servei és més gran. L’actual model de
concessions a compte i risc no ho permet.
Les noves concessions, entre els anys 2019 i 2028, suposaran una despesa
total de 435.670.597 euros, dels quals 129,1 milions procediran
d’aportació pública i laa resta, 306.559.065 euros, es cobrirà amb els
ingressos del servei.

Millorar les connexions, amb quatre intercanviadors a Palma, Inca,
Manacor i Campos que facilitaran la intermodalitat. Aquests
intercanviadors funcionaran com a “hubs” de concentració de línies
de transport interurbà.

Els canvis més destacats que inclou el Pla són:

Renovació de la flota d’autobusos. Es proposa incorporar un mínim de
145 autobusos nous sobre un total de 218, el que representa un 67%
de busos
usos nous: l’edat mitjana baixa de 13,3 a 3,5 anys.

Increment de l’oferta de busos interurbans per donar un millor servei
a tots els nuclis i zones turístiques, en aplicació del principi d’eq
d’equitat
entre els diferents municipis. Aquest increment es vincularà a
incrementar freqüències i noves connexions, allargar serveis als
vespres i garantir puntualitat i capacitat suficient dels autobusos.
Aquesta millora de l’oferta es tradueix en aspectes ccom:
•

Es passa de 10,9 milions a 16,5 milions de quilòmetres
anuals recorreguts, que representa un increment del 51%
respecte de la situació actual.

Incorporació de busos menys contaminants, com els autobusos
elèctrics. Actualment no n’hi ha cap. També es facilitarà l’accés al gas
natural comprimit per tal que els licitadors puguin oferir vehicles amb
aquesta tecnologia, menys contaminant que els dièsel i
econòmicament avantatjosa a partir d’un nombre mínim de vehicles.
A més, els autobusos dièsels nous seran d'euro 6: molt menys
contaminants que els vehicles actuals.
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Implantació de sistemes d’informació
ió per al viatger en temps real: a
les parades, dins els busos —pantalles
pantalles i megafonia
megafonia— i als mòbils.
Millora de l’accessibilitat, mitjançant la incorporació d’una part
important de la flota de pis baix que facilitarà l’accés a persones amb
mobilitat reduïda. De fet, el 62% de la flota tindrà accés de pis baix.
També es reforçarà la senyalització interior, tant visual (pantalles)
com sonora (megafonia), cosa que permetrà a les persones amb
discapacitat visual o auditiva saber quina és la propera parada així
com rebre altres informacions rellevants del servei.

•

Ampliació i integració urbana de la línia de M1 Palma UIB fins a Son Espases i Parc Bit.
Bit A l’actualitat s’està
estudiant si l’accés a Son Espases es pot fer de forma
tramviària.

•

Tramvia de la Badia de Palma. Fase I: relaciona el centre
de Palma amb l’Aeroport i els nuclis de la Badia a l’Est de
la capital, i que està constituïda per tres trams:
tra
o

Tram I: connexió del centre de Palma (Plaça
d’Espanya) amb l’Aeroport a través del litoral,
travessant el Polígon de Llevant, El Molinar, Es
Coll d’en Rabassa i Can Pastilla.

o

Tram II: extensió per les Avingudes de Palma,
perllongant-se
se des de la Plaça d’Espanya.

o

Tram III: extensió fins al Sud-est
Sud
des del nucli de
Can Pastilla fins a S’Arenal, deixant a una banda el
ramal de connexió amb l’Aeroport.

Bona part del Pla s’ha implantat amb la posada en marxa de les noves
concessions l’any passat.
1.2.3.3. Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears (2018)
El PDSMIB aposta per una important potenciació
enciació del transport públic. Així
preveu transvasament (cotxe vers transport públic) compresos entre el
6% (Escenari Tendencial) i el 25% (escenari sostenible). Tot i això, també
indica que “Per
Per assolir aquest percentatge de captació és imprescindible
la remodelació urbanística dels nuclis urbans i de la gestió de la
mobilitat, principalment de Palma, amb l’objecte de dissuadir l’ús del
cotxe”. En aquest sentit el present PMUS ha d’establir les mesures
necessàries per aconseguir-ho.
Les infraestructures previstes
revistes al PDSMIB són les següents:
Ampliació de la xarxa ferroviària
•

Creació del corredor ferroviari de Migjorn: Palma
PalmaLlucmajor en una 1ª fase
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l’execució de les infraestructures previstes en el Pla,
destinar un carril per sentit de la Ma-19,
Ma
com a carril BusVAO mitjançant senyalització variable en determinats
períodes del dia, sense descartar que aquesta actuació
transitòria
tòria pugui allargar-se
allargar en el temps,
Realitzar i aplicar un Pla d’aparcaments d’intercanvi.
d’intercanvi Actualment, el
Consell de Mallorca està fent un Pla per a l’Illa.
Realitzar i aplicar plans de mobilitat en espais turístics
Realitzar i aplicar Pla de Centres Logístics
Log
1.2.3.4. Llei 10/2019 de Canvi Climàtic
ic y Transició Energètica
Energ
del Govern
Balear
El Govern Balear ha aprovat
vat la seva pròpia llei de Canvi Climàtic, amb uns
objectius més ambiciosos i concrets que els determinats a nivell estatal:
Figura 1.

Figura 1. Xarxa ferroviària fase I prevista al PDSMIB

Creació de carrils Bus-VAO d’accés a Palma
•

Carril Bus-VAO bidireccional a la Ma--1. Entre Santa Ponça
i Via Cintura (12 km). Augmentaria la velocitat comercial
del serveis interurbans dels municipis de Calvià i Andratx.

•

Carril Bus-VAO
VAO a la Via Cintura bidireccional (11 km).

•

Carril Bus-VAO a la Ma-19, entree Palma i l’Aeroport,
segons la planificació del Consell de Mallorca i
l’Ajuntament de Palma. Tot i que el Pla aposta pel
desenvolupament d’altres alternatives en aquest àmbit
territorial (tramvia de Llevant i tren de Migjorn) es
considera oportú que de manera
nera transitòria i fins a

Reducció d’emissions: 40%, al 2030 i 100% el 2050.
Foment de les energiess renovables: 35% de la producció energètica
energ
el
2030, 100% el 2050.
Autosuficiència energètica:
tica: 70% al 2050.
Per a aconseguir els objectiu la llei
lei preveu les següents actuacions:
Instal·lació de plaques solars als grans aparcaments de més
m de 1.000
metres quadrats, nous edificis i naus industrials.
A partir de 2025 no podran
n entrar vehicles
veh
dièsel a les Illes Balears.
A partir de 2035 no podran
n entrar a les Illes vehicles de benzina.

12

DIAGNOSI
A partir de 2020, les empreses de lloguer de cotxes han d’incorporar a
la flota un 2% anual de vehicles elèctrics, fins el 100% el 2035.
Electrificació/gasificació progressiva dels vehicles
icles q
que utilitza el sector
públic
1.2.3.5. Pla Director Sectorial de Carreteres de Mallorca
Està pendent de licitació la redacció el nou pla director sectorial de
Carreteres de Mallorca. El Pla anterior,, aprovat el 2006 i modificat el
2009, preveia una sèrie d'intervencions que afectaven molt directament a
la xarxa viària de Palma. Entre elles destaquen
staquen les següents:

Proposta de completar diferents enllaços de la Ma - 20: amb la Ma 13, la Ma -15
15 (autovia Manacor), barri de Son Gotleu i la Ma -19
(autopista Llevant).
Enllaç de la Ma -19
19 (autopista Llevant) amb el Molinar. Obra en
execució.
L'execució
xecució d'aquestes actuacions estan
est pendents del que determini el
nou Pla de carreteres.

Desdoblament de la Ma - 30, entre la Ma -19
19 i la Ma -13. Aquest
projecte es troba pràcticament finalitzat. Només queda la connexió
amb la Ma-19
Prolongació Ma-30 des de Ma-13
13 (autopista Palma Inca) a Ma
Ma-11
(carretera de Sóller).
Prolongació Ma -30:
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 trob
troba
paralitzada.
Duplicació de calçada de la Ma - 1040 (carretera Establiments) entre
Camí dels Reis i la Ma -20 (via de cintura).
Ampliació d'un carril a l'autopista Ma-11 (autopista de Ponent) cap a
Palma Nova. S'afegirà un carril a costa de reduir la mitja
mitjana
enjardinada existent.
Figura 2.

Actuacions previstes al Pla de Carreteres.
Carreteres

13

DIAGNOSI
1.2.4.

Marc Local

1.2.4.1. Pla de Millora de la Qualitat de l’aire
aire de Palma 2021
La tardor del present any es procedirà a aprovar pel govern balear el Pla
de millora de la qualitat de l'aire de Palma 2021.
S'hi pot observar l'evolució positiva registrada en els darrers anys. Així, si
el límit de protecció per a la salut és de 40 μg/m3 pel NO2, a Palma, ha
disminuït i ha complert amb els compromisos de pròrroga de la UE i es
troba el 2019 (abans de la pandèmia) el 32 μg/m3.

Per contra, la situació és més preocupant pel que fa a l'ozó troposfèric,
O3. El valor objectiu octohorari per a la protecció de la salut humana és
120 μg/m3 (es pot superar un màxim
àxim de 25 vegades en 3 anys). Cal indicar
que el 2019, aquest límit s'ha superat 12 vegades Bellver, 11 l'UIB-Parc
Bit, 10 Sant Joan de Déu i cap Foners. Cal indicar que aquest contaminant
és indirecte a partir dels efectes de la radiació solar sobre contaminants
primaris com el diòxid de nitrogen, generat majoritàriament pel trànsit de
vehicles.
En aquest
st sentit, en l'evolució de l'inventari d'emissions de NOX s'observa
que la font d'emissió principal és “Altres mitjans de transport i maquinària
mòbil”, és a dir, principalment el trànsit, amb prop del 90% del total.

Figura 4.
Figura 4. Tones de NOx emeses per cada tipus de font
emissora a les Illes Balears (2011-2018).
(2011
Font: Pla de Millora de la
qualitat de l'aire de Palma 2021

A continuació es detalla la situació dels diferents contaminants a l'illa:
Figura 3.

Evolució incisions de NO2. Fuente: Pla de M
Millora de la qualitat
de l’aire de Palma 2021
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Finalment, el Pla determina tota una sèrie de mesures per millorar la
qualitat de l'aire, la majoria vinculades a la potenciació de maneres
sostenibles, moltes ja apuntades al PMUS actualment vigent. Però també
incorpora noves mesures com és la mateixa implantació d'una zona de
baixes emissions, que és objecte del
el present projecte.
A continuació es detallen algunes de les mesures plantejades al Pla.

de 2002, sobre avaluació i gestió
ió del soroll ambiental), i de la seva
transposició a l’ordenament jurídic Espanyol (Llei 37/2003, de 17 de
novembre, del Soroll i Reals Decrets que la desenvolupen), a través del
qual s’exigeix las Aglomeracions avaluar el soroll i revisar els nivells cada 5
anys, així com conèixer el grau de protecció del medi ambient i la salut
dels seus habitants front el soroll ambiental.
El 2008 l’Ajuntament de Palma, va elaborar el primer Mapa Estratègic de
Soroll, i el 2015 aquest Mapa ha estat revisat.
1.2.4.3. Pla de Millora
ra de la Qualitat de l’Aire 2011-2015
2011
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
ment 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:
1. Equips de control de " retrofitting " per a vehicles.
vehi
Control d'emissions
de contaminants a vehicles per part d'agents de l'autoritat al carrer.
2. Gestió de contractes a l'Administració
- Nous vehicles, incloent vehicles de baixes emissions

1.2.4.2. Mapa estratègic de soroll 2015
La necessitat de revisar i actualitzar el diagnòstic de la situació acústica de
Palma obeeix al plantejament dins del marc normatiu de la Unió Europea
(Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de junyo

- Vehicles de serveis de transport més nets
3. Planificació i gestió del trànsit
- Zones de baixa emissió: Creació de noves zones ACIRE
- Taxes d'accés a zones congestionades
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- Diferenciació en les taxes dels aparcaments: Modificar els preus
de les tarifes ORA i aparcaments SMAP segons el grau de
contaminació del vehicle.

climàtic per l'elevada densitat de població i de serveis que concentren.
Així, les ciutats són part del problema, però també és part imprescindible
de la solució.

- Gestió de places d'aparcament: Informació mitjançant plafons de
l'estat dels aparcaments a l'entrada de ciutat.

Així, al Ple municipal del 27 de juliol de 2017 es va aprovar definitivament
la modificació del Pla d'Acció d'Energia Sostenible del municipi de Palma
(PAES), acord que va ser publicat al BOIB número 123 de 7 d'octubre de
2017.

- Reducció efectiva dels límits de velocitat i el seu control
- Transport alternatiu (foment de la bicicleta o Infraestructures
per a vianants)
- Transport de mercaderies: Ajudes destinades a la promoció de la
conducció eficient de vehicles turisme i vehicles industrials.
Conveni amb IDAE
- Millora efectiva del transport públic
- Planificació
lanificació urbana que asseguri facilitats per a un trans
transport
sostenible
- 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.
4. Introducció o augment d'impostos mediambientals: Modificació de
l'Impost de circulació
5. Mesures per protegir nens o altres col · lectius sensibles: Accions per
facilitar l'arribada d'escolars a peu o amb bicicleta al centre.
1.2.4.4. Planificació sobre el clima (PAES i PACES)

L'objectiu del PAES és que el nostre municipi compleixi els objectius del
Pacte dels Alcaldes en la lluita contra el canvi climàtic, reduint les
emissions de gasos d'efecte hivernacle.
Per assolir aquesta reducció de gasos d'efecte hivernacle, un 20% en
relació amb l'any 2005,
5, hem d'augmentar un 20% l'eficiència energètica
del nostre municipi i fomentar la implantació d'energies renovables,
aconseguint que almenys el 20% del consum final energètic, procedeixi de
fonts d'energia renovable.
Tot i aquest objectiu, el canvi climàtic
àtic imposa nous objectius i ara Palma
es prepara per implantar l'objectiu europeu de reducció dels gasos
d'efecte hivernacle en un 40% per al 2030 i l'adopció d'un enfocament
comú per impulsar la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.
Per traduir el compromís
ompromís en mesures i projectes pràctics, Palma disposa
d'un Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES) on s'esbossen
les accions clau que es pretenen emprendre. En aquests moments s'ha
redactat l'Inventari d'Emissions de Referència per fer el seguiment de les
accions de mitigació i una Avaluació dels Riscos i Vulnerabilitats

Les ciutats són responsables del 70%
% de les emissions de CO2 que es
generen al món i són especialment vulnerables als efectes del canvi
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Climàtiques.

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.

Figura 5.

Àmbits i temàtiques de less accions del PAES. 2017

Criteris d'urbanització per a nous equipaments, especialment escoles
escole
(amplades de voreres, accessos motoritzats, etc.)
Dotacions d'aparcaments per a bicicletes en els nous edificis.

1.2.4.5. 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
plasmar-hi
el major consens polític i ciutadà. Tant
nt 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 rec
recull, entre altres, els
següents aspectes:

Reserves d'espais interiors (molls) per a la realització d'operacions de
càrrega i descàrrega en aquelles activitats comercials que superin una
u
determinada superfície.
Espais mínims d'emmagatzematge en els comerços d'hostaleria i
restauració.
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1.2.5. Estat de desenvolupament del PMUS 2014
A continuació es mostra l’estat de desenvolupament del PMUS 2014 a
partir dels indicadors establerts per als objectius,
ius, línies estratègiques i per
a cadascuna de les mesures d’actuació.
Indicador

2013

PREVISTO
PMUS 2020

ïndice congestión (% veh-km con una saturación superior al 90%) media día

4,0%

4,0%

Numero

2019

2021
10,0%

C.1
ïndice congestión (% veh-km con una saturación superior al 90%) hora punta

27,2%

C.3

Velocidad del tranporte público de superficie (km/hora)

16,6

17,8

AM.1

% de población residente que vive en una vía templada (< 5.000 veh/día o
adecuada urbanísticamente)

80%

85%

AM.2

Media anual de NO2 (ug/m3) de la estación de Foners

37

35

AC1

% Población a menos de 350 m de una vía básica peatonal

75%

80%

80%

AC2

% Población a menos de 350 m de un eje ciclista

62%

80%

79%

AC3

% Población a menos de 350 m de un eje básico de transporte público o con
transporte a la demanda

87%

90%

91%

ST1

Variación de las emisiones de CO2 respecto al 2009 (100= 2009)

82

70

87

Figura 6.

18,8
80%
32

2013

PREVISTO
PMUS 2020

2019

L1.1

% de desplazamientos a pie

39,0%

40,0%

40,0%

L1.2

Demanda de movilidad peatonal (índice 2013=100)

100

108

L2.1

% de desplazamientos en transporte público

13,0%

14,0%

L2.2

Demanda de movilidad en transporte público (índice 2013=100)

100

113

111

L3.1

% de desplazamientos en bicicleta

2,0%

5,0%

2,0%

L3.2

Demanda de movilidad en bicicleta y VMP (índice 2013=100)

100

262

L5.1

% de desplazamientos en coche-moto

38,5%

32,0%

L5.2

Demanda de movilidad en coche-moto (índice 2013=100)

100

87

L6.1

Indisciplina de vehículos comerciales (en relación a las plazas legales)

3,0%

2,7%

L7.1

Número de completos en las líneas de autobús del corredor de Levante

8.186

2.701

L8.1

% de vehículos de la movilidad esencial con nivel de emisiones de Euro VI

0%

50%

Figura 7.
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Seguiment del indicadors del objectius del PMUS 2014
Indicador

Numero

Als indicadors de seguiment de les línies estratègiques del PMUS 2014,
centrades en l’evolució de la distribució de modal, es denota al 2019 un
lleuger increment dels viatges a peu-bici
bici-VMP, una lleugera reducció del
vehicle motoritzat, i el manteniment del pes dels viatges en transport
públic. El volum de viatges global s’ha incrementat en tots els modes, i tot
i que no s’ha assolit el descens previst en el vehicle privat per a l’escenari
2020, sí s’ha reduït el seu pes percentual, passant del 46% al 45% del total
de viatges.

2021

108
13,0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

50%

46%

48%

12%

13%

13%

38%

41%

40%

41%

45%

14%

13%

45%

42%

192
45,0%
122

Privat motoritzat

19%

T.Públic

Peu-bici-VMP

Figura 8.
Comparació distribució modal al PMUS 2014 (2013) i la seva
previsió de futur (2020) amb la distribució modal actual (2019)

Seguiment del indicadors de línies estratègiques del PMUS
2014
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A continuació es mostra el seguiment de les mesures d’actuació classificades per línies estratègiques.
1. Disposar d’una xarxa de vianants adaptada i segura
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2. Promoure un transport públic còmode i accessible
Línea
Estratégica

Nº

Medida
Descripción

Indicador

2013

2021

Observaciones

7

Ampliar el servicio de transporte a la demanda

Viajes/año transporte a la demanda

1.200

20.000

8

Reestructurar las líneas a Son Espases y Son Llàtzer

Viajes/año paradas de Son Espases

510.312

1.149.139

Dato correspondiente a 2019

9

Reorganizar el servicio de transporte público a la Universidad

Nº de completos línea 19

10

Mejorar el servicio de transporte público del corredor de Llevant

Viajes/año líneas corredor de Levante (15, 25, 23, 28, 30,
31)

8.280.315

9.141.601

Dato correspondiente a 2021

11

Incrementar la red de carriles bus

km de carril-bus

5

8,5

12

Desarrollar el sistema de priorización semafórica para la EMT

Nº de líneas con priorización semafórica

2

13

Mejorar la intermodalidad funcional y tarifaria

% de desplazamientos con un billete integrado

14

Mejorar las aplicaciones de información al usuario del autobús

----

Mejorar la accesibilidad y el equipamiento de las paradas

% de paradas con plataforma

6%

% de paradas con marquesina

23%

199

2
0%
SI

Aplicación Mobipalma

15
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3. Integrar l´ús de la bicicleta a la Ciutat
Línea
Estratégica

Medida
Nº
16

Definir y desarrollar la red de itinerarios ciclistas

km de la red ciclista

17

Mejorar la señalización informativa de la oferta ciclista

Intersecciones de eje ciclista señalizado

18

Mejorar la intermodalidad de la bicicleta con otros modos
IImplantar aparcamientos de bicicletas en los centros de
actividad terciaria y equipamientos
Reservar espacios para bicicletas en los aparcamientos
municipales

-----

19

3

Indicador

Descripción

20

21

22

Ampliar el sistema de bicicleta pública

Promover la bicicleta como modo asociado al acceso a los
centros escolares

2013
63,5

2021

Observaciones

104,0
Aplicación Mobipalma. Mapa vías ciclistas

Plazas de aparcamientos para bicicletas

506

Aparcamientos públicos que permiten el estacionamiento de
bicicletas

2

14

Número de bicicletas públicas

300

290

Número de estaciones

32

37

Número de anclajes

560

660

Número de centros educativos analizados

0

A tots els aparcaments públics de l'SMAP

No se han producido cambios significativos

4. Regular l´ús de la moto i evitar les friccions amb d’altres mode
Línea
Estratégica

Nº

Medida
Descripción

Indicador

2013

2021

1069

1069
No

23

Señalizar nuevos estacionamientos de motos

Número de reservas de motocicletas

24

ofertar plazas para motos con tarifa reducida en aparcamientos municipales

Aparcamientos con tarífa a rotación específica para
motocicletas

0

25

Incrementar el número de zonas con “avanza motos”

Número de avanzamotos

7

26

Redacción de medidas estratégicas de gestión de la moto

----

4

Observaciones

No
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5. Dissuadir i gestionar las mobilitat no essencial en cotxe
Línea
Estratégica

Nº

Medida
Descripción

Indicador

2013

2021

27

Definir y desarrollar la red básica de vehículos. Criterios
morfológicos y de gestión que las regulan.

Intervenciones de mejora en la red básica de vehículos (km)

0

28

Transformar el frente marítimo en una vía urbana

Tramos de la fachada marítima donde se ha actuado (km)

0

29

Estudiar la pacificación de algunas vías de la red principal de
tráfico

Km de la red viaria básica con un paso de peatón a más de 300 m 17

30

Impulsar y promover el transporte escolar

Rutas de transporte escolar

----

---

31

Promover el car-pool y el car-sharing

Nº de plazas coche compartido
Nº de vehículos de car-sharing

0
0

0
0

32

Ampliación y mejora de los sistemas de gestión de los ACIRE

Superficie de los ACIRE (Ha)

69

96,8

33

Redefinir el sistema de corones tarifarias, máximas duraciones
de estacionamiento y horario de la ORA

34

Controlar el fraude en las tarjetas de residentes y el
incumplimiento de la máxima duración del estacionamiento de la
ORA

Relación entre la máxima tarifa del ORA y la de párkings públicos
(2 horas)
% de Horas x Plaza ocupadas por usuarios que estacionan más
de 2 horas (en zona 00)

5

Observaciones
Adaptación de velocidades a la modificación del
Reglamento General de Circulación

0,5

Nuevo acceso a Llevant i Portixol (pasos de peatones)

s/d

0,75
26%

% de Horas x Plaza ocupadas por residentes (en zona mixtas)

66%

35

Ampliar el área regulada en zonas de significativa actividad
terciaria

Nº de plazas ORA

12.067

11.797

Reducción derivados de las mejoras de la oferta peatonal
y ciclista

36

Estudiar nuevos aparcamientos fuera de la calzada en suelo
público

Plazas de aparcamientos mixtos y de residentes en suelo público

10.643

10.643

No se ha hecho ninguno

37

Aplicar nuevas tecnologías en el control de la disciplina de
aparcamiento

% de vehículos ilegales sobre el total de plazas en calzada

1,80%

38

Habilitar nuevos aparcamientos disuasorios

Nº de plazas de aparcamiento de disuasión

1.086

1.558

¿Cuáles son los nuevos?

Paneles de señalización variable

0

Número de descargas de la aplicación móvil

0

39

Implantar señalización variable de aparcamientos en vía pública y
en aplicativos de móvil

Se ha implantado un sistema de información variable
sobre el estado de ocupación de los aparcamientos
públicos del Centro
Más
de100000
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6. Regular i ordenar la distribució de mercaderies
Línea
Estratégica

6

Medida
Nº

Descripción

40

Optimización de las zonas de carga y descarga

41

Indicador
Nº de reservas de carga y descarga

2013

2021

Observaciones

811

2.219

Estudiar la iImplantación de instrumentos tecnológicos que
permitan el control de la máxima duración de estacionamiento % distribuidores que estacionan menos de 1 hora
en las zonas de carga y descarga, el estado de ocupación, etc.

72

s/d

No se han implantado los elementos tecnológicos

42

Estudiar el establecimiento de una tarjeta específica para
autónomos y comerciantes.

Nº de tarjetas naranjas expedidas

0

0

No se ha implantado el sistema de tarjetas naranjas

44

Potenciar la DUM nocturna y silenciosa.

Nº de autorizaciones para hacer DUM durante el periodo nocturno 0

0

En estudio varias solicitudes

45

Optimizar la C/D en Centre Ciutat: distribución con vehículos
eléctricos en Centre Ciutat, consignas, cargas/descarga
perimetrales,etc.

Nº de vehículos eléctricos y de gas que realizan carga y
descarga

328

0
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7. Millorar el nivell de servei de la mobilitat turística
Línea
Estratégica

7

Medida
Descripción

Nº

Indicador

2013

2021

0

0

No hay servicio lanzadera específico

Observaciones

46

Implantar un autobús lanzadera que conecte el Puerto con el Centro

Nº de viajeros autobús lanzadera puerto

47

Reestructurar el servicio de bus turístico para que cubra la planta hotelera.

Nº de viajeros de bus turístico

48

Revisar el sistema de reservas para el estacionamiento de autobuses
turísticos y discrecionales

Reservas para autobuses turísticos revisadas

0

49

Mejorar la señalización de orientación de la red básica de vehículos

50

Mejorar la señalización de orientación para peatones (incluyendo el
direccionamiento a elementos de transporte como autobús o taxi )

51

Vincular la información turística con la de la movilidad

52

Implantar una tarjeta turística que incluya el transporte público

Nº de tarjetas turística expedidas

0

0

No se ha implantado la tarjeta turística

53

Permitir a los turistas que utilicen el sistema de bicicleta pública

Nº de usos de la bicicleta pública por turistas

0

0

No se ha abierto el sistema

54

Potenciar el taxi-tour

Nº de taxis que ofrecen el servicio de taxi-tour

---

---

Adaptar la localización de las paradas de taxi a la demanda de ocio y
turística y mejorar su señalización

Nº de plazas de taxi

398

416

Nº de paradas de taxi

66

67

55
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8. Disminució de la contaminació generada pels vehicles
Línea
Estratégica

8

Nº

Medida
Descripción

Indicador

2013

2021

6,60%

24,00%

56

Promover el uso de vehículos ecológicos en el transporte público urbano

% de autobuses que cumplen la norma Euro VI o con filtro

57

Considerar criterios ecológicos en la renovación de la flota de vehículos
municipales y empresas adjudicatarias de contratos de servicio

Nº de vehículos eléctricos o de gas de las flotas públicas
(sin EMT)

2

58

Establecer criterios ambientales para autorizar nuevos modelos de taxi

% de taxi que cumplen la norma Euro VI

0

59

Incentivar la utilización de vehículos poco contaminantes en la carga y
descarga de mercancías

% de vehículos comerciales que cumplen la norma Euro VI

0

60

Tarificación del ORA en base a criterios medioambientales

% de vehículos poco contaminantes que utilizan el ORA

0

61

Ampliar y regular la localización de puntos de recarga eléctrica

Puntos de recarga vehículos eléctrico

11

62

Instalar pavimento sonoreductor en la red básica

km de la red básica con pavimento sonoreductor

0

Observaciones
En la memoria de 2020

No se ha apliacado la medida y no se puede realizar un
seguimiento
40

9. Coordinar l’urbanisme amb les necessitats de mobilitat
Línea
Estratégica

Nº
63
64

9

65
66

Medida
Indicador
Descripción
Desarrollar la normativa que regula la realización de estudios de
Estudios de movilidad realizados
movilidad generada
Establecimiento de la reserva de espacio para bicicletas en los
nuevos edificios
Establecer dotaciones mínimas y máximas de aparcamiento en
función de la oferta de transporte público
Incrementar la dotación de aparcamiento residencial en zonas de
Déficit infraestructural de aparcamiento (vehículos que deben
la ciudad con menor dotación de cobertura de aparcamiento
estacionar en calzada durante el periodo nocturno)
fuera de calzada

2013

2021

Observaciones

---

66.233

110.000

Aumento motorización sin incremento de oferta
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10. Impulsar hàbits de mobilitat més sostenibles i segurs a través de la participació, conscienciació i informació
Línea
Estratégica

Nº

Medida
Descripción

Indicador

Dar continuidad a la Mesa de la Movilidad como instrumento de participación
Nº de reuniones de la Mesa de Movilidad
y seguimiento del Plan

2013

2021

Observaciones

1

67

10

Nº de Informes de Seguimiento

0

2

Número de procesos/estudios de camino escolar
realizados

0

7

68

Realizar procesos de caminos escolares seguros en todos los centros
educativos

69

Conseguir que la movilidad sostenible sea un objetivo prioritario en todos los
ámbitos de la administración

70

Realizar campañas de promoción de hábitos de movilidad sostenible

Número de campañas de fomento de la movilidad
sostenible realizadas

0

71

Promover la realización de convenios con empresas y grandes centros
atractores de viaje para la promoción de la movilidad sostenible

Número de estudios/planes de movilidad de centros
atractores de viajes realizados

0

72

Realización y aplicación del Plan de Seguridad Vial Local

Número de puntos de riesgo resueltos (desde 2014)

---

Las vinculadas a la semana de la movilidad

No se ha realizado Plan de Seguridad Vial Local
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1.3. Metodologia
1.3.1.

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 sist
sistema que el Pla
desenvolupa de forma participativa, 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
ndències previsibles, a l'horitzó temporal límit del Pla, any 2030.
Aquesta diagnosi s'ha ponderat amb l'aportació qualitativa extreta de les
entrevistes sostingudes amb els membres de la Mesa de Mobilitat de
Palma així com amb dels tallers duts a terme, q
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
bjectius del Pla i acompanyades de la descripció de mesures
necessàries o caixa d'eines que constitueixen el PMUS.
Com mecanismes de seguiment i avaluació es planteja la realització d'un
informe de seguiment anual que reculli la bateria d'indicadors que
monitoritzen
nitoritzen objectius i línies estratègiques.
1.3.2.

Àmbit territorial

Encara que les propostes del Pla es circumscriuen exclusivament al
municipi de Palma, les implicacions amb el seu entorn són tan importants
en matèria de mobilitat que en certs aspectes, ha calgut
cal
preveure un
àmbit territorial més extens, tota la illa de Mallorca, el que condiciona
l'àmbit del model de mobilitat, i especialment
especialmen els seus centroides
exteriors del model de simulació de la ciutat
1.3.3.

Àmbit temporal

El present document Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Palma té un
període temporal de vigència de 8 anys, tal i com estableix la llei de
mobilitat en el seu article 193, entre el 2022
202 - 2030, coincident amb altres
plans a nivell estatal o amb els objectius marcats per diferents directives
directiv
europees.
1.3.4.

Zonificació

La zonificació considerada correspon a la divisió administrativa de barris
de la ciutat de Palma. També s'han utilitzat àmbits territorials més petits,
zones de transport, per a la realització del model de simulació.
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Figura 9.

Zonificació per Barris
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Figura 10.

Zonificació per zones de transport
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1.3.5.

Dades i informació utilitzada

Les fonts d'informació principals utilitzades per a l'elaboració del Pla
provenen de l'Ajuntament de Palma i el Consorci de Transport de
Mallorca:
Dades socioeconòmiquess i demogràfiques:: Banc de da
dades del
IBESTAT.
Mobilitat general:
•

Enquesta a residents i turistes del PDSMIB (2017)

•

Dades de telefonia mòbil (2019) facilitats pel Consorci de
Transports de Mallorca

•

Enquestes web (2021) amb tecnologia CAWI

Vehicle privat motoritzat: Vehicle privat motoritzat:
•

Espires permanents de l'Ajuntament de Palma.

•

Aforaments manuals i automàtics facilitats pel CTM

Aparcament:
•

Oferta i demanda ORA. Ajuntament de Palma.
Palm

•

Reserves. Ajuntament de Palma

•

Oferta fora de calçada: Cadastre i actualització anterior
PMUS.

Seguretat Vial: Accidents. Ajuntament
untament de Palma.
Medi ambient: Dades dels plans i de las estacions de qualitat de l’Aire.

Mobilitat de vianants:
•

Superfície de voreres a partir del tractament de les capes
GIS de l’Ajuntament

•

Superfície per a vianants. Web Mobipalma
obipalma

•

Aforaments manuals

Mobilitat ciclista:
•

Red ciclista. Facilitada per l’Ajuntament
ent

•

Aforaments manuals

•

Mobipalma

La informació s'ha integrat a un sistema d'informació geogràfica (SIG), així
com al model de mobilitat de la ciutat de Palma.
Com a escenari base per a les dades
dad
s'ha considerat l'any 2019,
corresponent a l'exercici en què es disposen de dades de telefonia i previs
a la pandèmia de la COVID, tot i que per a alguns indicadors s'hi ha
incorporat informació d'anys posteriors en cas d'estar disponibles.

Transporte públic: EMT (Empresa Municipal de Transporte) i CTM
(Consorcio Transportes de Mallorca).
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2. ANÀLISI SOCIO-ECONÒMIC
Debilitats/Amenaces
-

Major augment de població a Palma (6,1% entre 2013 i 2020)
que a la resta de la illa (4,9% entre 2013 i 2020)
Concentració de l’activitat econòmica de l’illa a Palma (54% del
empleats per a només el 46% de la població)
Elevada motorització (529 turismes/1.000 habitants)
“Metropolitització” de la mobilitat. Localització de la industria i
altres grans equipaments com els sanitaris (Hospital de Son
Espases i Son Llàtzer) fora de Via Cintura, en moltes ocasions
sense una oferta de transport públic adient

població fins el 2008, amb alguns increments
incre
anuals superiors al 3%,
estabilitzant-se
se a partir d’aquest any, i sent quasi inapreciable el seu
creixement entre 2013 i 2020, sent d’un 0,2%. Per contra, la població a la
resta de l’illa de Mallorca sí ha mantingut un creixement significatiu, amb
un increment del 5,5% al conjunt de l’illa que es dispara fins el 10,5% si no
considerem la ciutat de Palma. El creixement de les Illes Balears i del
conjunt d’Espanya el creixement ha estat inferior al de l’illa de Mallorca,
amb 8,5% i un 1,6%, respectivament.

Evolució de la població (1998-2020)
(1998
450.000

404.681

422.587

400.000
350.000

333.925

300.000

-

-

Consolidació de l’Eixample com a zona compacte i complexa
(augment del 6,6% entre 2013 i 2020). Concentra el 60% de la
població del municipi i gran part de l’activitat comercial i
d’oficines
Població jove respecte a la mitjana de l’Estat. Major predisposició
a la utilització de mitjans sostenibles. Els majors de 65 anys són
només un 16% mentre que a la resta de l’estat és un 19%.
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Figura 11.

2.1. La Població
2.1.1.

Evolució de la població

A la ciutat de Palma, el 2020 hi ha censats 422.587 habitants, un 26,6%
més que l’any 2000, increment molt més acusat que el registrat a Espanya
en el mateix període (16,5%). Es detecta un creixement continuat de la

Evolució de la Població.
Població Font: Ajuntament de Palma

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) ha mantingut a les darreres dècades la
l seva població tot i
que es detecta un descens d’un 4,9% en aquest darrer quinquenni. La
distribució de la població es situa en un 5,7% al centre ciutat, un 59,9% a
l’Eixample i un 34,4% fora de la Via Cintura. Tot i la compacitat urbana de
la ciutat, els desenvolupaments més recents de baixa densitat poblacional
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fora de Via Cintura i a municipis limítrofes, propicien inevitablement un
increment dels desplaçaments motoritzats per l’augment de la seva
longitud.

Espanya

1,29%

Balears

1.000.000

5,39%

900.000

Nombre d'habitants

800.000

Resta Mallorca

700.000
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600.000
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489.584

Mallorca

352.431

400.000
300.000

110.535

155.417

158.705

145.239

200.000
100.000

215.221

232.820

237.571

253.186

0

23.935
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25.544
2008

25.432
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24.162
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Ciutat antiga

Figura 12.

4,93%

Eixample

Fora Via Cintura

Resta Illa

Evolució de la Població de Mallorca i Palma per corones. Font:
Ajuntament de Palma i IBESCAT

5,48%

PALMA

6,13%
0%

Figura 13.

1%
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7%

Variació 2013-2020
2020 de la població a Palma, Illes Balears i
Espanya

Els barris que superen els 10.000 habitants es situen tots ells a l’Eixample
excepte el Coll d’en Rabassa, al front marítim del corredor de l’Arenal, i
Rafel Vell, al límit de Via Cintura.
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Figura 14.

Població de Palma per barris (nombre d’habitants)
d’habitants). Font: Ajuntament de Palma
Palm
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2.1.2.

Densitat de població

El sector més desament poblat és l’interior de la Via Cintura, amb 171
hab/ha a Casc Antic i 156 hab/ha a l’Eixample, i fora de Via Cintura, amb 8
hab/ha.
Les zones més densament poblades, amb més de 250 hab/Ha, es situen
majoritàriament
ment a l’Eixample, superant els 400 hab/ha els barris de Son
Ximelis (505), Pere Garau (423) i Camp d’en Serralta (405).
Pel que fa a la ciutat antiga,, els seus barris tenen una densitat d’habitants
força similar, situats tots ells entre 100 i 250 hab/Ha,
/Ha, a excepció del barri
de la Seu (65 hab/Ha) pel seu caire més monumental
monumental.
Destaca la notable proporció de població estrangera, que es situa en un
23% al 2020, dels quals el 50,6% correspon a ciutadans comunitaris,
provinents preferentment del centre i nord d’Europa que trien com a
residència Palma.
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Figura 15.

Densitat de Població a Palma per barris (Habitants/Ha)
(Habitants/Ha).. Font: Ajuntament de Palma
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2.1.3.

Envelliment de la població

Els barris més centrals de l’Eixample són els que tenen un més alt índex
d’envelliment de la població, especialment els barris de Foners, Pere
Grau, Bons Aires i Plaça de Toros, amb de més 2.500 habitants de més de
65 anys tots ells.

19,0%

Espanya

Illes
Balears

15,6%

16,0%

Palma

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

% població >65 anys

Figura 16.

Comparació de la població de més de 65 anys
anys. Font: Ibescat
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Figura 17.

Població de més de 65 anys. Font: Ibescat
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2.1.4.

Nivell de renda

El barris de major nivell de renda es concentren majoritàriament a la ciutat antiga i al sector Nord
Nord-oest
oest de la ciutat tant a l’eixample com als sectors fora via
cintura, sent el sector residencial de Son Vida el que disposa de major renda.

Figura 18.

Nivell de renda de la població de Palma per seccions censals
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2.2. El Parc de turismes i la motorització
El parc de vehicles de Palma és de 341.345 (2020) dels quals el 77%
correspon a turismes i el 9% a motos. El creixement constant del parc, que
és d’un 11% entre 2015 i 2020, es denota especialment a les motos, amb
un creixement d’un 31% en aquest període.

El parc de turismes de la ciutat de Palma el 2020 és de 247.000 turismes
dels quals un 90% (223.600) corresponen als residents, i la resta, a
empreses, entre elles el sector de lloguer vehicles. L’Eixample és el sector
sect
que agrupa més volum de turismes (el 60,2%) per ser on s’hi concentra el
major volum de població.
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Figura 19.

Motocicletes

37.918
49.663

Ciutat Antiga
Eixample
Fora Via Cintura
Total

Turismes
residents
13.352
134.530
75.747
223.629

Figura 21.

Turismes
empresa
1.427
14.374
8.093
23.894

Turismes
Motorització
TOTAL residents/ (tur.residents/
Turismes
Ha
1.000 hab)
14.779
94
553
148.904
83
531
83.840
4
522
247.523
11
529

El Parc de turismes de Palma

2020

Camions i furgonetes

Evolució
ó del parc de vehicles

30,6%

La motorització de Palma,, amb 529 turismes/1.000 habitants, similar a la
mitjana espanyola (530) ha trencat el descens continuat
con
des de 2001 fins
a 2013, assolint ara un valor similar a la crisi econòmica de 2009, per
l’increment del parc de turismes.
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Motocicletes

Camions i
furgonetes

Total Vehicles

Variació 2015 - 2020

Figura 20.

Variació del parc de vehicles 2015-2020
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Evolució de la motorització (turismes/1.000 hab.)

Si considerem les diferències de motorització per barris s’observa que els
valors més alts, superiors als 500 turismes/1.000 habitants
habitants, es registren a
la ciutat antiga i als barris del Nord-Oest majoritàriament de baixa
densitat i de renda més alta, tant fora cintura (Son
Son Vida, Son Angla
Anglada,
Establiments, Son Espanyol), com a l’Eixample (Son Armadans, Son
Dureta). L’alta motorització de Ciutat Antiga
ntiga podria 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 zon
zona ACIRE.
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Figura 23.

Motorització (turismes/1.000 habitants)
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2.3. Activitat econòmica

Cal indicar que la diferència
ència entre els treballadors empleats a la ciutat i els
treballadors residents de la ciutat és de 30.000. 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
ue entren diàriament a
treballar a Palma, viatges de llarg recorregut que obligadament han de
realitzar en mitjans motoritzats totalment o parcialment
parcialment.
D'altra banda, en els últims 20 anys, s'han anat deslocalitzant activitats
del centre, amb destinació a la perifèria de Palma: centres comercials (El
Fan, Porto Pi o el sector Ocimax), hospitals (Son
Son Espases i Son Llàtzer
Llàtzer),
desenvolupament dels polígons industrials (Son Castelló i Son Rossinyol) i
la Universitat. Aquest trasllat d'activitat econòmica a la perifèria
comporta que, tot i tenir 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.

209

200

182

200

Afiliats (en milers)

En el 2013 la ciutat de Palma registrava 182.000 de llocs de treball
treball,
observant-se
se un descens proper al 10% respecte al 2005 com a
conseqüència de la crisi econòmica. Al 2021 aquesta davallada s’ha
recuperat arribant als 209.000 llocs de treball, el que suposa un 15%
d’increment respecte l’any 2013.
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Afiliats SS residents Palma
Figura 24.

2021

Afiliats SS treballen a Palma

Evolució de l’ocupació (milers d’afiliats a la SS.)

L’activitat comercial a la ciutat presenta una disposició en corones, amb
una alta concentració al centre ciutat que es va diluint conforme ens
allunyem d’ell:
-

-

-

Ciutat Antiga: Predominen els barris amb més de 2.500m2
d’activitat comercial/Ha. Correspon a la zona de vianants
comercial del centre.
1a corona Eixample: Barris entre 1.000 i 2.500 m2/Ha.
2a corona Eixample: Barris entre 500 i 1.500 m2/ha. Cal afegir els
nuclis residencials densos de fora de Via Cintura: Coll
Col d’en
Rabassa i Rafal Vell.
Fora Va Cintura: <500 m2/Ha. Els barris del Sud-Oest
Sud
de
l’Eixample també tenen aquesta baixa densitat comercial.
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L’activitat d’oficines té encara una concentració més acusada a la Ciutat
Antiga que l’activitat comercial. Es plantegen
antegen 3 corones bàsiques:
-

-

Ciutat Antiga: >1.000m2/Ha d’oficines a tots el seus barris
1a corona Eixample: 500-1.000m2/Ha.
1.000m2/Ha. Corona molt més reduïda
que en el cas de l‘activitat comercial, que es situa al barris a
l’entorn de les Avingudes. El polígon de Son
n Castelló, fora de Via
Cintura, també té aquest valors.
Resta de la ciutat: <500m2/Ha

Aproximadament hi ha 126 centres escolars (67 col·legis públics, 46
col·legis concertats i 13 col·legis privats) a la ciutat de Palma, amb un
àmbit d'afectació força elevat per la seva dispersió territorial, però en
paral·lel amb una especial problemàtica al sector de La Vileta, fora de Via
Cintura, on es concentren centres amb gran volum d’alumnat, creant
problemes de congestió del trànsit per l’alt ús del vehicle priv
privat per portar
els escolars d’aquestes
aquestes centres per part de les famílies.
L’activitat industrial,, al contrari de l’activitat terciària, es concentra
majoritàriament fora Via Cintura, als polígon de Son Castelló
Castelló, Son
Rossinyol i Can Valero, al Nord de la Ciutat, Son Oms i Mercapalma,
entorn a l’Aeroport.
L’activitat hotelera es concentra bàsicament a Ciutat antiga i als fronts
marítims Est (Portopí, El Terreno i Son Armadans) i Oest (S’Arenal, Les
Meravelles i Can pastilla).
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Figura 25.

Localització de l’activitat comercial per barris. Font: Cadastre urbà.
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Figura 26.

Localització de l’activitat d’oficines per barris. Font: Cadastre urbà.
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Figura 27.

Localització dels equipaments educatius
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Figura 28.

Localització de l’activitat industrial per barris. Font: Cadastre urbà.
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2.4. Desenvolupament urbanístic i model de ciutat
ciutat: nou PGOU
El nou Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), que rec
recull les mesures
que definiran el desenvolupament
envolupament de la ciutat durant els propers 20 anys,
ha d’incidir en la mobilitat actual a través del següents eixos d’actuació:
Pacificació de la ciutat i mobilitat sostenible
Per tal de reduir la dependència del vehicle privat planteja mesures com
la definició
efinició d’una xarxa de connectors urbans (carrers d’us preferent pels
vianants i bicicletes) radials i de circumval·lació dels barris. També es
contempla una xarxa bàsica de superilles (com Son Busquets o l’antiga
presó) on el trànsit estarà limitat. En conjunt
onjunt es recuperaran 980
hectàrees de la xarxa viària actual per al vianant i la bicicleta
bicicleta. Per a
fomentar el transport públic es contempla el foment de la intermodalitat
gràcies a la creació de punts de intercanvi.

El pla d’usos que ara impedeix que als carrers de vianants hi hagi més de
tres bars o restaurants en un radi de 50 metres
metr s’estén a la resta de la
ciutat, per assegurar la mescla d’usos
’usos i facilitar la convivència.
Protecció i us racional del territori
Reducció de consum del territori, amb una previsió de nous creixements
en sol urbanitzable de 268 hectàrees,
ees, que suposa una disminució del 46%
respecte el planejament anterior. Increment de sol rústic protegit amb
l’objectiu d’evitar la construcció fora del teixit urbà: es desclassifiquen
212 hectàrees a Son Gual, Gènova, Puntiró, Son Garcies Vell i part de Son
Pardo.

Diversificació econòmica i mescla d’usos
El Pla contempla una ciutat policèntrica i mescla d’usos amb nous centres
de referència amb l’objectiu de trencar la bicefàlia del centre històric i la
resta del municipi. Es delimiten 36 nous centre de referència que inclouen
grans equipaments públics zones verdes i habitatge aassequible.
El Pla proposa 10 àrees de nova centralitat a on es preveu diversificació
d’usos: el Nou Llevant, el Pol Marí del Moll Vell, el Parc Bit
Bit-UIB, l’Eixample
Nord, l’Eixample de Ponent Son Pardo, Son Castelló Sud, el Litora
Litoral Llevant,
el Litoral de Ponent i Son Güells. Planteja la construcció d’una nova
barriada amb espais verds on es preveia ampliar el polígon de Can Valero.
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3.1. Nombre i caracterització dels desplaçaments
despla
per tipus

3. PAUTES DE MOBILITAT
Debilitats/Amenaces
-

-

-

-

Estacionalitat de la demanda de mobilitat (diferència superior al
20% entre temporada alta i temporada baixa) que obliga a donar
una resposta adaptada als diferents escenaris.
La mobilitat turística pot representar fins a un 20% de la mobilitat
global
La mobilitat professional (distribució urbana de mercaderies)
representa el 12% del total i més de un 20% de la que es fa en
vehicle privat motoritzat.
El cotxe/moto es percebut com el mitjà motoritzat més ràpid
Elevat pes de la mobilitat en vehicle privat motoritzat (45%) 3
punts més que al 2013. Es fan 1 milió de desplaçaments en
vehicle privat motoritzat en Palma.
L’Aeroport és el principal centre atractor de via
viatges de la ciutat
(més de 60.000 desplaçaments diaris en temporada alta). Per
tant, es necessita millorar l’oferta de mobilitat sostenible

Fortaleses/Oportunitats
-

A partir de les dades de telefonia, s’observa com diàriament, en un dia
feiner es realitzen entre 2,5 milions al gener i 3,2 a l’agost a l’illa de
Mallorca. Al mes de maig, mes que es pot considerar tipus, es realitzen
aproximadament 3 milions de viatges.
Al cap de setmana la demanda de mobilitat baixa, més a la temporada
baixa i menys a la temporada alta. Així, al gener, la mobilitat en dissabte
representa un 85% de la de dia feiner mentre que en diumenge
disminueix al 73%. Pel contrari, en temporada alta, el dissabte te un 93%
de la mobilitat de un dia feiner i el diumenge un 83%.

Figura 29.

Nombre de desplaçaments diaris a l’Illa de Mallorca

La bicicleta és percebut com el mitja més eficient en temps per a
desplaçar-se per la ciutat
un 10% dels viatges dels residents que es fan en cotxe
(aproximadament 50.000) tenen una longitud inferior a 1 km, és a
dir, es podrien fer en menys de 10 minuts caminant, i un 36%
(200.000) menys de 5 km, és a dir, es podrien fer en bicicleta
elèctrica o VMP.
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Per residència

3.1.2.

Els viatges dels no residents a l'illa en temporada baixa són de l'ordre del
3% mentre que a l'agost superen el 20%. Al mes de maig es situa en una
posició intermitja (10%)

Figura 30.

3.1.1.

Cal indicar
ndicar la importància dels desplaçaments professionals, vinculats
majoritàriament a la distribució de mercaderies.

Figura 31.

En temporada alta s'observa una mobilitat bastant estable entre les 9h i
les 22hores sense variacions significatives.

Viatges realitzats per residents versus turistes

Professionals/Particulars

Viatges realitzats per tipus de transport

Distribució horària

Figura 32.

3.1.3.

Distribució horària dels viatges

Distribució per edat

La població entre els 25 i els 65 anys realitzen dos terços dels
desplaçaments,
per
sobre
del
seu
pes
demogràfic.

Figura 33.

Distribució horària dels viatges
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3.1.1.

Distribució per temps de viatge

S’observa com la bicicleta, el cotxe i la moto són els mitjans que tenen
una percepció de desplaçament més ràpid dins dels desplaçaments
urbans. L’autobús urbà,, amb 24 minuts de mitjana per desplaçament
desplaçament, és
el de major temps de viatge.. En qualsevol cas, el nivell de accessibilitat del
municipi és força alt amb temps de viatge relativament curts.
30

24

temps (en minuts)

25

18

20

17
15

Figura 35.

14

15

Milions de desplaçaments en dia feiner de maig a l’Illa de
Mallorca.. Font Dades de Telefonia

Si únicament considerem els desplaçaments amb origen o destinació a
Palma, al mes de maig, es realitzarien 1,8 milions de desplaçaments amb
la següent distribució. Així,
ixí, el 70% correspon als desplaçaments dels
propis residents de la ciutat.

10
5
0
A peu

Figura 34.

Bicicleta

Bus Urbà

Moto

Cotxe

Temps de desplaçament percebut per mode de transport
(minuts)

Així, creuant les diferents variables de mobilitat, al gràfic segü
següent es
realitza una distribució segons motiu i tipus de relació a ll’iIla de Mallorca

Figura 36.

Distribució dels desplaçaments amb origen o destinació a
Palma per tipus
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3.2. Distribució modal
El volum de viatges global s’ha incrementat en tots els modes respecte
l’any 2013, i tot i que no s’ha assolit el descens previst en el vehicle privat
per a l’escenari 2020, sí s’ha reduït el seu pes percentual, passant del 46%
al 45% del total de viatges. L’any 2019 es detecta un lleuger increment
dels viatges a peu, passant del 39% al 40% dels viatges, mantenint
mantenint-se el
pes dels viatges en transport públic i en bici-VMP.

Així, si el comparem amb la distribució modal d’altres ciutats s’observa
com l’ús del cotxe només es veu superat a Sevilla i Màlaga.

En els desplaçaments interurbans la quota del vehicle privat és encara
superior, major del 70%, i on el transport públic tan sols capta entre el
16% i el 17% dels viatges totals.
Malgrat
algrat els esforços realitzats per les distintes administracions per a
promoure la mobilitat sostenible, l’ús del cotxe encara té un pes
significatiu pel que sembla necessari
ri incrementar els nivells de dissuasió
del cotxe plantejats en el PMUS de 2014.
100%
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45%
Privat motoritzat
T.Públic

60%
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13%
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30%
20%

Figura 38. Comparativa de la distribució modal dels residents de Palma
amb la d’altres ciutats espanyoles. Font: Observatorio de la movilidad
metropolitana
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VMP
Bici
Bici-VMP
Peu

A la distribució modal per gènere es detecta un major ús del vehicle privat
motoritzat i la bicicleta-VMP
VMP per part dels homes i del transport públic i
mode a peu, en el cas de les dones.

10%
0%

Figura 37.

Evolució de la distribució modal dels residents de Palma

53

DIAGNOSI

100%
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Figura 39.

A peu

Dones

Distribució
istribució modal per gènere. Font: Pla Director Sectorial de
Mobilitat de les Illes Balears
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Pel que fa als turistes, es cert que l’ús
ús del cotxe es menor, no arriba al 30% però pot ésser un percentatge que pot créixer amb motiu del lloguer Low Cost.
Donar
ar alternatives de mobilitat sostenible a aquesta demanda serà un dels reptes del Pla.
Així, l’any 2019 es realitzen prou d’un milió de desplaçaments en vehicle privat amb origen o destinació a Palma, d’aquests, més del 40% corresponen
correspo
a
viatges interns que es podrien realitzar fàcilment amb modes sostenibles. En concret, un 10% dels viatges dels residents (aproximadament
(ap
50.000) tenen
una longitud inferior a 1 km, és a dir, es podrien fer en menys de 10 minuts caminant, i un 36% (200.000) menys de 5 km,
També cal constatar l’important pes de les mercaderies, que poden ésser responsables d’un 20% del total de vviatges
iatges en vehicle privat.
% de desplaçaments
Tipus
Residents Palma interns
Residents Palma externs
Subtotal residents
Residents fora Palma que van a
Palma
Turistes
Professionals
TOTAL

Milions de desplaçaments diaris

Peu-bici
bici
49%
16%
43%

T.Públic
12%
12%
12%

Privat motoritzat
39%
72%
45%

Peu-bici
0,50
0,04
0,54

T.Públic
0,12
0,03
0,15

Privat motoritzat
0,40
0,16
0,56

Total
1,02
0,22
1,24

7%
39%

16%
33%

0,02
0,05

0,04
0,04

33%

13%

77%
28%
100%
54%

0,60

0,23

0,18
0,03
0,21
0,98

0,23
0,12
0,21
1,80

Figura 40.

Distribució modal per tipus de desplaçament. Any 2019

El pes dels viatges en transport públic respecte al conjunt de viatges en modes motoritzats s’incrementa gradualment conforme ens aproximem al centre
ciutat, sector a on hi ha major densitat d’oferta de transport públic, i a la vegada, una major impedància d’accessibilitat en
e cotxe lligada a la major saturació
de les vies i el factor pagament per aparcar. Així, mentre que a l’entorn de les Avingudes el transport públic suposa entre
entr el 50-75% del total, seguit de
Ciutat Antiga , entre 30-50%,
50%, a les àrees allunyades de feble densitat urbanístic
urbanística no superen el 10%.
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Figura 41.

Pes dels viatges en transport públic dins del desplaçaments motoritzats. Any 2019
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3.3. Distribució dels desplaçaments per zona de destinació
Als plànols següents es detalla el nombre de desplaçaments que es
realitza
ealitza a cada zona de mobilitat a la temporada baix (gener 2019 ) i
temporada alta (agost 2019). Aquestes dades s’ha obtingut a partir dels
registres de telefonia.
De la mateixa forma, s’ha distingit entre els viatges totals i els viatges
professionals, és a dir, descomptant aquells usuaris amb una mobilitat
diària elevada.
A la temporada alta l’Aeroport es consolida com el principal centre
d’atracció de viatges, amb més de 60.000 diaris, molt vinculat al pes del
sector turístic de Mallorca a l’estiu.
Pel
el contrari, en temporada baixa la distribució de viatges es més dispersa
dispersa,
amb una significativa concentració de viatges al voltant de Plaça Espanya,
centre d’activitats i de negocis de Palma. Altres zones amb un important
nombre de viatges són els diferents
ts centres terciaris de Capiscol.

57

DIAGNOSI

Figura 42.

Viatges en dia feiner (sense els professionals) amb destinació la zona de mobilitat en temporada alta (2019)
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Figura 43.

Viatges en dia feiner ((totals) amb destinació la zona de mobilitat en temporada alta (2019)
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Figura 44.

Viatges en dia feiner (sense
sense els professionals
professionals)) amb destinació la zona de mobilitat en temporada baixa (2019)
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Figura 45.

Viatges en dia feiner ((totals) amb destinació la zona de mobilitat en temporada baixa (2019)
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El 30,3% dels desplaçaments de Palma tenen com l’origen o destinació a
fora del municipi, mentre que en el cas de l’Eixample, sector on es troba
el gruix important de la població de Palma, suposa el 55% del total.

Fora Via Cintura - Fora Palma

69%

Eixample - Fora Palma

32%

19,7%

Eixample - Fora Palma
Eixample - Fora Via Cintura
Eixample - Eixample
Centre - Fora Palma 1,9%

Figura 47.

Centre - Fora Via Cintura 2,3%
Centre - Eixample

Centre - Centre 2,2%
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25%

% s/total desplaçaments

Figura 46.
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Distribució modal segons relacions entre sectors

Com s’observa a la gràfica següent, cal relativitzar el fort pes dels desplaçaments
en vehicle privat a les relacions amb fora del municipi si tenim en compte que
aquestes suposen menys d’un terç del total de viatges.
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85%
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Fora Via Cintura - Fora Palma

2% 7%

91%

Fora Via Cintura - Fora Via Cintura

Distribució dels desplaçaments per sectors

Les relacions on hi tenen més pes
es els desplaçaments en modes no
motoritzats son les realitzades dins de l’àmbit del centre (82%), dins de
l’Eixample (57%) i entre el centre i l’Eixample (52%), ccoincidint amb la
zona urbana més compacta i densa del municipi.. El major pes del vehicle
privat es mostra a les relacions amb origen i destinació fora del municipi o
fora de la Via Cintura, situant-se
se entre el 56% i el 92% del desplaçaments.
Les relacions del centre amb la resta de zones de Palma són les que tenen
una menor presència del vehicle privat, per sota del 22% totes elles.
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Figura 48.
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Distribució modal en relació al conjunt de desplaçaments per
sector
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4. LA MOBILITAT A PEU
CONVIVÈNCIA VIANANT AMB BICI-VMP

Debilitats/Amenaces
-

-

El 42% de l’espai viari es destina al vianant per sota d’altres
ciutats i insuficient per a millorar la qualitat de vida del resident i
potenciar la mobilitat no motoritzada.
Voreres insuficients i no accessibles (inferiors a 1,5 metres) a
bona part de l’Eixample
Concentració d’usos d’hosteleria als
ls nous carrers de vianants

QUANTITAT ZONES VIANANTS
MANTENIMENT VORERES I ZONES VIANANTS

5% 17%

3% 19%
8%

ARBRES I BANCS

7%

-

Augment d’un 8% (2014-2021) de la mobilitat de vianants a la
xarxa del Centre-Eixample
6 km de carrers de vianants consolidats
Implantació de zones 30 a barris com Santa Catalina
Desenvolupament i progressiva consolidació dels camins escolars
Ampliació dels ACIRE a pràcticament tot el Districte Centre

A la gràfica següent es mostra la valoració dels ciutadans respecte a la
mobilitat dels vianants, a on destaca la fricció amb la bicicleta i els VMP i
el manteniment de les voreres com a principals problemàtiques.

Figura 49.
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Fortaleses/Oportunitats

40%

37%

9%
0%

-

33%

10%

EIXOS VIANANTS PER DESPLAÇAR-SE

SEGURETAT DEL VIANANT

38%

Bona

Regular

Dolenta

Valoració dels espais de vianants

4.1. Mobilitat de vianants: Oferta
Les característiques principals a valorar d'una xarxa de vianants són
segregació, amplitud i continuïtat i universalitat.
universalitat Així, l'oferta de mobilitat
de vianants pot o no estar segregada de la resta de fluxos motoritzats,
motoritzats
amb preferència o no sobre els vehicles (zones 30, carrers residencials i
carrers de vianants); discórrer per
er 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,
segurs i programats perquè tots els
ciutadans puguin travessar còmodament.
còmodament
També es classifica la xarxa de
e vianants per la seva funcionalitat.
funcionalitat Així es
distingeix com a xarxa bàsica la que dona
d
suport als principals itineraris i
xarxa secundària la que atén a una mobilitat més local.
local
La distribució de l’espai de vianants dins de l’espai públic té un
comportament
ent molt dispar entre la Ciutat Antiga, a on es concentren la
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80%

67%

70%

% superfície de vianants

major part de carrers de vianants, i l’Eixample i resta de barris compactes
de la ciutat.. Tots els barris on més del 60% de l’espai públic està destinat
al vianant es troben a la Ciutat Antiga a excepció de El Jonquet, superant
el 80% als barris de La Missió, Monti-son,
son, Sant Nicolau i Puig Sant Pere.

60%
50%

41%

40%

35%

34%

Eixample

Fora Via Cintura

30%
20%
10%
0%
Ciutat Antiga

Figura 50.

Media

Distribució de l’espai viari a Palma per sectors. Font:
elaboració pròpia

La mitjana l’espai viari destinat al vianant a l’àmbit analitzat és només del
41%, molt per sota del seu pes específic i molt inferior al necessari per a
potencial els desplaçamentss a peu en la ciutat. En qualsevol cas es troba
en línia amb altres ciutats espanyoles.

Figura 51.

Distribució de l’espai viari. Font: elaboració pròpia
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Figura 52.

Abast de la superf
superfície destinada al vianant al conjunt de l’espai públic. Font: Elaboració
oració pròpia
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All PMUS del 2014 es va definir una xarxa bàsica de vianants 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 d’atrac
atracció, un hospital, un
centre esportiu,, o una estació de transport per exemple.

Eixos Radials:
Són les vies que permeten connectar els diferents
d
barris de Palma amb
Centre Ciutat ;
•

Joan Maragall. Via 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,
educatius mentre al carrer
Pérez Galdós es localitza al Mercat de Llevant.
Llevant

•

Ricardo Ortega – Caracas - Barranquilla. En aquest eix, que
connecta
onnecta amb diversos centres educatius,
educatius s’ha actuat recentment
al tram del c. Ricardo Ortega pel que fa a l’ampliació de voreres.
voreres
La seva continuïtat a través del barri de la Soledat ha se permetre
l'accés a la zona comercial situada a l'est de Via Cintura.
Cintura

•

C. Manacor. A més de constituir un important eix comercial,
comercial amb
voreres acceptables en el tram comprès entre Reis Catòlics i
Avingudes. Per contra, entre
tre Reis Catòlics i Via Cintura les voreres
són molt reduïdes (inferiors
inferiors als 2 metres).
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.
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.
Gotleu S’ha iniciat les obres per a la
“vianalització” del carrer Nuredduna.

• Connectar amb zones verdes, esportives, escolars, centres
administratius, recursos turístics, centres comercials i mercats.
• Registrar un nivell
ell de demanda de vianants significativa
• Tenir continuïtat i connectar de forma directa amb els barris
exteriors de la ciutat
A continuació es detallen els principals eixos i les seves característiques,
que pràcticament no han patit cap transformació des de l’anterior pla.
Interior Avingudes.
La xarxa bàsica de vianants de l'interior d'Avingudes està constituïda per
les següents vies:
• Principals carrers de vianants: Sindicat, Oms
Oms, Sant Miquel,
Jaume II, Sant Nicolau.
• Vies de connexió amb la resta de la ciutat i la façana marítima:
La Rambla-Via
Via Roma, Jaume III, Av Antoni Maura
Maura-Pg del Born i
Conqueridor-Victoria, Palau Reial-Cadena-Antoni
Antoni Planes
Planes-Porta del
Camp.
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•

•

•

•

•

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
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 dissuasió 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
vés de la urbanització de Son Ferragut
fins Son Hugo.
31 de Desembre - Alfons el Magnànim - Ctra
Ctra. de Valldemossa.
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. Valldemossa.
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
Cotlliure.

•

Camí de Jesús.
s. 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
For amb
Avingudes. La continuació pel Camí de la Vileta permeti la
connexió amb els barris de la Vileta i Son Roca.
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 de vianants com c.
Fàbrica amb el carrer central de Son Espanyolet.
Espanyolet

•

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

•

Joan Miró – Marquès de la Sènia – Comte de Barcelona – Ramon y
Cajal, que connecta els barris del Terreno, Portopí amb el centre
ciutat.

La majoria d’aquestes vies radials finalitzen el seu recorregut a les
Avingudes, via que suposa una barrera i que dificulta
dificult la seva connexió
amb els carrers de la Ciutat Antiga.
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. En bona part de les passos de vianants de les Avingudes
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s’ha actuat per a la millora de la seva permeabilitat des del punt
de vista del vianant, de forma que poden travessar les Avingudes
en una sola fase semafòrica front les dues fases existents
anteriorment.
•

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

•

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

•

Picasso-Salvador Dalí-Guillem Fortesa-Pompeu
Pompeu Fabra
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 no
disposant de vorera molts d'ells. La manca
anca d'oferta és tant per a
vianants com ciclistes.

per a la transformació de la façana marítima entre la Av. Antoni
Anton Maura i
Porto Pi amb una important ampliació de l’espai destinat al vianant.
Aquesta xarxa permet cobrir més del 80% de la població, considerant un
radi de 350m.

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 sí mateix un important
centre d’atracció pel seu valor paisatgístic, a més de localitzar
localitzar-se en ell
diferents activitats d'oci. Val a dir que hi ha un projecte que s’ha licitat
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Figura 53.

Xarxa bàsica de vianants i la seva cobertura
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A la xarxa bàsica definida, en termes generals, hi ha voreres acceptables
acceptables,
sobre els 3 metres o superiors. Les actuacions realitzades a Blanquerna,
Fàbrica i algun tram d'Arxiduc que permeten oferir un bon nivell de servei
al vianant.
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 vo
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
Pérez Galdós
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
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
bars.

Figura 54.

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 55.

Secció
ecció 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 haa vies amb una oferta deficient o falta de continuïtat (c. Unió,
Conqueridor, etc.).

Secció
ecció tipus carrer de l’Eixample de 20 metres
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Figura 56.

Amplitud de voreres de la xarxa viària bàsica de vianants
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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 consent que els vehicles donin suport a una de les rodes a la
vorera.

Figura 57.

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.
a) 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 a la Ciutat Antiga. 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
peatonal
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
se en zones tant de passeig com d'estada. Així, en el cas del
carrer Blanquerna el nombre de vianants s'ha triplicat arribant al 12.000
vianants diaris.

c. Fàbrica
Figura 58.

c. Blanquerna
Exemple de zona de vianants fora de Ciutat Antiga

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.
Actualment a la Ciutat hi ha 53 km de vies amb algun tipus de prioritat pel
vianant, dels quals 6 km (un 12%) corresponen als carrers estrictament de
vianants, sent la resta zones 30 (senyal S-30)
S
o carrers residencial (senyal
S-28).
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-

25

19,1

Nombre de quilòmetres

20

15,1
15

13,1

10

-

Remodelació de la plaça del Progrés eliminant l’actual barrera que
suposa el carrer Comte de Barcelona,
Barcelona entre les parts nord i sud
del barri. El trànsit d’aquest carrer es desviarà per un dels laterals
de la plaça de forma que donarà lloc a una gran zona verda
v
amb
continuïtat pels vianants.
Construcció d’un aparcament soterrat a la plaça del Progrés, el
qual ha de permetre la realització de les actuacions anteriors, les
quals suposen supressió de places d’estacionament a la calçada.

6,2
5

0
Carrers vianants
(Mobipalma)

Figura 59.

Altres carrers
vianants R-100

Priotitat de vianants Prioritat de vianants
S-28
S-30

Longitud de vials amb prioritat de vianants per tipus

El Pla de Protecció Especial del barri de Santa Catalina
Catalina, a més de les
actuacions previstes per a la seva preservació arquitectònica, proposa una
sèrie de millores a l’espai públic amb la voluntat de millorar la qualit
qualitat
urbana de la zona. Les principals actuacions previstes en qüestions de
mobilitat són:
-

Implantació de plataforma única als carrers locals del barri,
incrementant l’accessibilitat pels vianants. Es contempla també
incorporar arbrat en aquets vials.
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Figura 60.

Carrers de prioritat per als vianants
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Figura 61.

Carrers de vianants
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b) Zones ACIRE- carrer residencial
Altres tipus d'espais amb la catalogació de Àrees de Circulació Restringida
(ACIRE) tenen un ús de carrer residencial (preferència
preferència per als vianants
vianants)
amb accés restringit vehicle privat als veïns i a la càrrega i descàrrega
descàrrega.

Tot i això, la modificació
ó del Reglament General de Circulació que obliga a
limitar a 30 km/hora totes les vies amb un únic carril de circulació, fa
necessari el replantejament de l’aplicació d’aquest tipus de zones.

Des del PMUS de 2014 s’han implantat
antat els següents ACIRE:
•

Missió

•

Santa Eulalia

•

Bonaire (En fase d’implantació).

Quan acabi el darrer ACIRE, pràcticament el 80% de la superfície de
Centre Ciutat són ACIRE. 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. D’altra banda hi ha peticions
per a convertir tot el Centre Ciutat en un únic 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.
Fora de Centre Ciutat es localitzen els ACIRE de Jonquet i Hostalets
Hostalets.
Finalment altres tipus de regulació de zones de prioritat
rioritat de vianants són
les zones 30 o les carrer S-28,
28, si bé de manera puntual. En concret, des de
l’anterior PMUS s’han implantat zones 30 en els barris de Santa Catalina i
Rafal i El Viver. Aquestes zones s’afegeixen a la ja existent de la barriada
de Son Sardina.
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Figura 62.

Zones ACIRE
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4.2. Mobilitat de vianants: Demanda
Elss 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.
Val a dir que en els punts que coincideixen amb els que es van aforar al
2014 s’ha observat un creixement del 8% del nombre de vianants
comptabilitzats.
Les
es 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
ra 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 Nuredunna,
Aragó o Arxiduc, tenen un flux de vianants similar al del carrer Blanquerna
abans de la seva peatonalització.
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Figura 63.

Demanda de vianants en dia feiner (12 hores)
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4.3. Camí Escolar
L'any 2013 s'han iniciat diversos processos de Camí Escolar a la ciutat
ciutat. El
seu objectiu és crear entorns segurs que incitin als alumnes a desplaçar
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
l'entorn.
Es va iniciar al barri de Son Gotleu, en una zona on en un ento
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
rcentatge de població infantil: un 21 % té
menys de 15 anys quan a la resta de Palma aquest percentatge es redueix
a un 15,5%
El grau d'autonomia dels alumnes és reduït, ja que tal com es va analitzar
a l’enquesta l’any 2014, només un 41% dels alumnes 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 esco
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
iran 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.

Figura 64.

Localització dels centres
centr educatius

Actualment hi ha camins escolars a sis sectors de Palma que es mostren al
plànol següent. 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.

80

DIAGNOSI

Figura 65.

Camins escolars de Palma. Font: MobiPalma
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5. LA MOBILITAT EN BICICLETA I VMP
Debilitats/Amenaces
-

-

Encara queden eixos per cobrir a la zona oriental i Nord-Occidental
de l’Eixample
Aparició del Vehicles de Mobilitat Personal com a nova forma de
desplaçament a la que cal donar resposta: un 41% de tots els cicles
comptabilitats al Centre-Eixample
Escassa cobertura del Bicipalma (14% de la població) i dels
aparcaments (21% de la població)

CONVIVÈNCIA AMB VMP

7%

COBERTURA CARRILS BICI

9%

26%

32%

26%

36%

31%

33%
32%

MANTENIMENT CARRILS BICI

5%

28%

34%

COBERTURA ESTACIONAMENTS BICICLETES

7%

24%

41%

28%

SEGURETAT DEL CICLISTA

7%

26%

37%

29%

VALORACIÓ BICICLETA

0
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Bona
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Dolenta

Fortaleses/Oportunitats
-

Augment significatiu de la xarxa ciclista: de 63 km a 2014 a 104 a
2021, dels qual 75 km són de carril-bici
Augment d’un 14% dels ciclistes a 2021 respecte al 2014 a la xarxa
del Centre-Eixample

Palma disposa d'una orografia força plana que dona una alta potencialitat a
l’ús de la bicicleta.. Així, tota la zona Centre i Est de Palma, exceptuant alguns
espais puntuals com el barri de la Seu o el de Son Cotoner
Cotoner, presenten un
relleu constant suau. Per contra, tota la zona occidental presenta pendents
molt elevades: el turó de Bellver i les seves derivacions.

A la gràfica següent es mostra la valoració dels ciutadans respecte a la
mobilitat en bicicleta i VMP, a on
n destaca la fricció amb de la bicicleta amb
els VMP i la cobertura de la xarxa de carrils bici.
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Figura 66.

% de desnivell màxim (diferència entre la cota més alta i més baixa)
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5.1. Oferta ciclista
Des de l'any 2008 al 2014 es va multiplicar per 2,5
,5 la xarxa ciclista, passant de
26 a 63 km. L’oferta ha continuïtat creixent fins els 104
04km (95km de carrilsbici) de 2021,, el que suposa un increment del 65% respecte el 2014. Tot i el
gran increment recent de la xarxa, la comparació relativa amb la seva
població, encara la situa en un posició mitjana-baixa
baixa en relació a d’altres
ciutats similars.
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Carril 30
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Altres
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12,7%
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Figura 67.

Distribució de la xarxa ciclista per tipologies

166

Oferta de carrils-bici
bici per habitant

El carrils bici suposen el 77% de la xarxa ciclista total de la Ciutat seguida d
dels
ciclocarrers, amb un 13% , on s’inclou els 4,3km de l’eix costaner del sector
de l’Arenal.

Part del creixement de l’oferta ha suposat la millora
m
de la connectivitat entre
barris cohesionant la xarxa ciclista en forma de malla,
malla com l’eix Can Nofre
Serra, que connecta el front marítim amb sector d’Estadi Balear o l’eix
Uruguai- Guillem Forteza–Tomás
Tomás Villanueva,
Villanueva que consolida l’eix transversal
que junts a l’eix ciclista dels carrers
rers Picasso, Joan Ripoll i Dalí, connectant els
barris de l’Eixample propers a Via Cintura.
La cobertura de la població per part del conjunt de la xarxa ciclista,
considerant un radi de 350m, és del 79%. Si considerem únicament els carrils
bici, aquesta cobertura és del 75% de la població resident.
Actualment falten connexions importants de carrils bici existents per a
cohesionar l’oferta actual com és la integració de l’actual oferta ciclista del
barri de Son Ferriol i l’Hospital de Son Llàtzer amb la xarxa central de la
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ciutat. També romanen pendents connexions de centres de treball
significatius com el polígon de Son Castelló o l’Aeroport i connexions cap ala
zona de Ponent, barris actualment amb una feble oferta ciclista
ciclista.
Part de la xarxa , especialment,, la de implantació més antiga se situen dins
de la vorera, el que genera conflictes importants amb el vianant, fricció que
s’ha incrementat amb la irrupció amb força del VMP a la mobilitat de la
Ciutat,, i pel que s’ha d’anar substituint aquesta oferta en vorera per d’altres
alternatives.
A més de la xarxa específica destinada al ciclista s'ha d'indicar que la ciutat de
Palma té una màxima limitació de velocitat a 300 km / hora, i que a la majoria
dels carrers de la ciutat es circula, de mitjana, a menys d
d’aquesta velocitat. 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.
La xarxa ciclista de Palma té connexió amb la xarxa supramunicipal, tan la que
connecta amb nuclis urbans propers com amb les vies ciclistes de
gestionades pel Consell insular de Mallorca.
La xarxa ciclista,
clista, cada cop més consolidada i cohesionada, no disposa
senyalització pròpia pels seus usuaris, informació que cada cop es fa més
necessària donat el creixement de la seva demanda, tant de residents com
de turistes.
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Figura 69.

Xarxa ciclista de Palma
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Figura 70.

Cobertura de les vies ciclistes. Variació 2014 - 2021
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5.2. Demanda ciclista i de VMP
Seguint la dinàmica general de les darreres dècades es detecta un constant
creixement de l’ús de la bicicleta amb un increment actual del 14% respecte
l’any 2014, increment que puja fins el 92% si considerem l’entrada en escena
dels VMP dels darrers anys, vehicles que suposen el 41% del con
conjunt que
circulen per la xarxa ciclista (Bicis+VMP).
Es detecta una reducció de la demanda a les vies relacionades amb l’oci (eix
del Pg. Marítim) on es concentra una part important de la demanda turística,
minvada aquest any 2021 per la crisi de la Covid’19.
19. Igualment, es detecta
una reducció d’usuaris a l’eix de les Avingudes, reducció paral·lela a
l’increment de demanda a l’eix alternatiu dins de Ciutat Antiga (Marie Curie –
Bastió d’en Sangonera).
Destaca l’increment de demanda del carrer Blanquerna res
respecte l’any 2014,
amb 1.900 usuaris diaris (d’ells 1.200 bicicletes).
La presència dels VMP a la xarxa ciclista té un comportament força similar al
conjunt de la xarxa, a on a més dos terços de la xarxa suposa entre el 25% i el
55% del conjunt d’usuaris.
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Figura 71.

Demanda de bicicletes i VMP. Font: Elaboració pròpia
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Figura 72.

Variació de la demanda dels carrils bici (2014
(2014-2021).
2021). Font: Elaboració pròpia
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Bicicleta

VMP
Figura 73.

Demanda dels carrils bici - 2021. Font: Elaboració pròpia.
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El sistema de bicicleta pública de Palma té una xarxa de 37 estacions de les
quals
uals el 39% s’ubiquen a la Ciutat Antiga i la resta, a l’Eixample. El total
d’estacions ofereixen 660 punts d’ancoratge per les 290 bicicletes que
disposa el sistema, donant una cobertura territorial de només el 14,2% dels
residents considerant un radi d’acció
cció de 100m de les estacions
estacions, pel que té
encara un important potencialment de creixement cap a barris més allunyats
de l’àrea central. Comparativament amb altres ciutats la rati de bicicletes per
habitant encara és molt baixa a Palma:

mitjana de 3,7 usos per bicicleta i dia. L’any 2020, any de la pandèmia, el
servei va tenir una reducció d’un
un 14% dels abonats i un 44% de descens dels
viatges efectuats.
450.000
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400.000
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350.000
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5.3. Bicicleta pública
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Figura 75.

Figura 74.

Bicicletes públiques
es per habitant (bicicleta pública/100.000 hab.)

El nivell de servei actual no està en ben considerat pels usuaris tal i com es
recull a les aportacions dels agents socials, detectant-se
se un volum significatiu
de bicicletes avariades o en mal estat, a l’igual
ual que en el cas de les estacions.
L’any 2019, any previ a la crisis de la Covid’19, el servei de Bicipalma va
assolir els seus màxims de demanda des de la seva posta en marxa, amb
3.748 usuaris abonats que van realitzar 389.800 usos, el que significa una
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Evolució dels usos de BiciPalma. Font: Mobipalma
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Evolució dels usos de BiciPalma. Font: Mobipalma
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Les estacions que superen els 10.000 usos anuals al 2020 són les de
Pl.Espanya, Pl.Alexander Fleming i Blanquerna- Sant Bartolomé.
Els dies de major ús de la bicicleta pública correspon als dies feiners, tots
entre un 14% i un 17%, del que s’extreu que seu ús està força vinculat a la
mobilitat obligada, treball i estudi.
20%
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18%
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17%
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% usuaris diaris
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Figura 1.
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Variació setmanal
al dels usos de BiciPalma
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Figura 2.

Localització de les estacions de BiciPalma
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5.4. Aparcaments per a bicicletes
Actualment hi ha 4.000 places d’estacionament de bicicletes en 545 punts de
la Ciutat, concentrant-se
se el 77% a Ciutat Antiga i Eixample, àmbit on hi ha
més concentració població i d’activitat terciària. El volum de població
residents coberta perr aquests aparcaments considerant 100m de radi
radi, és del
39%.
Tot i que caldria implantar més estacionaments vinculats a l’activitat terciària
i a l’incentiu de la intermodalitat, s’hauria de millora l’estacionament
residencial amb noves places vinculades als edificis residencials, reduint la
limitació de l’ús de la bici pels robatoris o per la impossibilitat d’estacionar
d’estacionar-la.

Nombre de Places
Ciutat Antiga
Eixample
Fora Via Cintura
Total

Figura 3.

1.032
2.024
946
4.002

26%
51%
24%
100%

Volum d’estacionaments de bicicletes a la via pública
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El volum de població coberta pel centenar d’aparcabicis
aparcabicis és del 25,4% del total.

Figura 4.

Localització dels estacionaments de bicicletes
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6. LA MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC
Debilitats/Amenaces
-

Participació dels viatges en transport públic encara baixa (13%)
La pandèmia del COVID ha tingut un impacte major que en el cas del
vehicle privat. Més temps per a la recuperació als nivells previs

2%

CUMPLIMENT HORARIS I FREQÜÈNCIES

3%

27%

30%

40%

COBERTURA TERRITORIAL

3%

27%

30%

40%

-

-

Velocitat comercial elevada de la EMT (18,8 km/hora). El temps
percebut és de 27 minuts pel desplaçament mitja que és força
acceptable.
El 85% de la població te un autobús a menys de 5 caminant i amb un
interval de pas igual o inferior als 10 minuts.
Augment d’un 10% del nombre de viatgers de la EMT en el període
2014-2019
Tarifes econòmiques (50 viatges per 30 €)

34%

45%

12%

NETEJA I HIGIENE

4%
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Fortaleses/Oportunitats
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Valoració del Transport Públic

A la gràfica següent es mostra la valoració dels ciutadans respecte a la
mobilitat en transport públic, sent la cobertura territorial i el compliment
d’horaris i freqüències el pitjor valorat. Per contra, la neteja i higiene són les
característiques millor valorades.
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6.1. Oferta de transport públic: EMT
12.900.000

a) Evolució d’indicadors generals
L'Empresa Municipal de Transports de Palma és una societat 100% pública
propietat de l'Ajuntament de Palma que gestiona el servei de transport
públic urbà col·lectiu en el Municipi juntament amb tres línies interurbanes
que discorren fins als municipis de Calvià, Marratxí i Llucmajor (línies 33, 4 i
23).
Compte amb un total de 36 línies diürnes i 4 nocturnes,
es, a més d’altres serveis
especials de creuers o de transport a demanda. Ofereix una raonable
cobertura residencial, ja que el 91,% la població (87%
87% al 2014) resideix a
menys de 350 metres d'una parada,, i un 85% de la població disposa, com a
mínim un autobús cada 10 minuts.

Nombre de quilòmetres

12.850.000
12.800.000

12.780.119

12.862.591
12.827.384
12.772.286

12.750.000
12.700.000
12.650.000

12.625.213

12.600.000

12.556.715

12.550.000
12.500.000
12.450.000
12.400.000

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Figura 6.

Evolució dels quilòmetres recorreguts (2014-2019).
(2014
Font: EMT

Figura 7.

Variació anual dels quilòmetres
quilò
recorreguts (2019). Font: EMT

La velocitat comercial de la xarxa de l’EMT és de 18,8 km/hora
km/hora.
La xarxa de carril bus, de 4,9 km en conjunt, es concentra a trams específics
de les Avingudes, no havent augmentat des del l’any 2014.
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Figura 8.

Oferta total de transport públic
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Considerant un radi de 350m des de les aturades d’algun tipus de transport públic, el 91,6% de la població de Palma està coberta
cobe en transport públic, situant-se
la població no servida a les barriades més disperses.

Figura 9.

Cobertura territorial de l’oferta total de transport públic
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El 59% de la població de la Ciutat es troba a menys de 350m d’una aturada de transport públic urbà d’un
un pas superior als 10 autobusos/hora en hora punta.
Aquestes zones millor servides es concentren majoritàriament a Ciut
Ciutat
at Antiga i a l’Eixample, i a l’àmbit de fora Via Cintura, l’eix d’Aragó i els fronts marítims de
Ponent i de Llevant.

Figura 10.

Cobertura territorial de les aturades d’alta freqüència de bus urbà (>10 busos/hora/aturada. Font: EMT
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Figura 11.

Freqüència oferta de transport públic
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Figura 12.

Cobertura amb una oferta de transport públic amb un interval de pas de menys de 10 minuts.
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Les velocitatss mitjanes més baixes de la xarxa de l’EMT es situen entorn als trams de Ciutat Antiga, L’Eixample i els accessos de Cala Major,
Maj Son Rapinya, Ma-13A i el
front marítim de Llevant.

Figura 13.

Velocitat de la xarxa de línies de l’EMT
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L’oferta actual de carrils bus, de 4,4km de longitud, es limita bàsicament a
cobrir una part dels vials que conformen les Avingudes, amb un feble
creixement des de 2014 amb la incorporació de l’eix Rambla
Rambla-Unió. Aquesta
xarxa actual és insuficient per a mantenir una velocitat comercial i un
compliment d’horaris òptim justament als trams de la ciutat amb més fricció
amb la resta del trànsit motoritzat.

pantalles a les aturades i una pàgina poc efectiva. La necessitat de la
renovació de les aturades esmentat hauria d’incorporar la renovació i
extensió de les pantalles actuals.
La previsió d’ampliació de
e la xarxa ferroviària ha de suposar l’ajust de l’oferta
de bus actual per a la optimització de recursos i adaptació al nou escenari.

6.2. Demanda de Transport Urbà: EMT
Línies diürnes
La demanda total en 2019, entesa com el nombre total de viatgers
transportats
ats per l'EMT, va ser de 43,2 milions de viatgers, un 11,4% més de
viatgers respecte a l'any 2014.

43.192.618

44.000.000
43.000.000

Figura 14.

Xarxa de carrils bus a Palma

Es detecta problemes d’accessibilitat a les aturades per part la dificultat
d’aproximació de l’autobús, en molts cops per l’existència de vehicles
estacionats il·legalment. La implantació de noves marquesines a aturades de
gran afluència d’usuaris a on l’espai viari ho permet, i el seu recreixement
amb plataformes per a la millora de la proximitat dels autobusos, serien
actuacions adients per a la millora de l’accessibilitat dels seus usuaris. El
sistemes d’informació
formació pels usuaris es conformen per un centenar de
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Evolució de la demanda (Període 2014-2019).
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Font: EMT
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Tot i així,
xí, en termes relatius encara es situa per sota d’altres municipis com
Bilbao.

Figura 17.

Línies diürnes de més d’un milió d’usuaris/any (2019). Font: EMT
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La línia que té una major demanda és la 3 Pont d'Inca - Illetes, amb 7,2
milions de viatgers, la quals suposa el 17% del total de línies diürnes.
Les 6 línies entre 2 i 3 milions d’usuaris agrupen el 44% de la demanda.
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Viatger autobús/habitant
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Figura 18.

Línies de menys d’un milió d’usuaris anuals (2019). Font: EMT

Val a dir que a desembre del 2019 va haver un canvi de línies:
■

Segregació de la línia 3, una de las més
m utilitzades, en les líneas 3 (de
Son Bonet fins Joan Carles I) i la 4 (de Plaza Columnas a Illetes);

■

Renumeració de les línies 23A i 23B: la 23A manté el número 23 i la
23B passa a ser la línea 22.

■

Renumeració de la 28A i 28B:: es transformen en les línies 27i 28.

■

La 29 (circular) es divideix:: 29 de Son Espases fins a Progrès i 39 per
carretera de Valldemossa fins a Palau de Congressos.
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■

Les 31A i 31B es divideix en 31 i 32.

■

Desapareix la línea 15, per que es fusiona amb la 30.

Línies nocturnes

■

Les línies de l’aeroport (1 i 21) passen a ser l’ A1 de l’Aeroport al
Passeig Mallorca i l’A2 de l’Aeroport a l’Arenal.

Les 4 línies nocturnes de l’EMT han donat un servei a 82.000 usuaris al
llarg del 2019, dels quals el 72% es concentren a la línia 41.
41

■

La línia 25 es manté i millora la connexió amb la 35
35.

L’arribada de la pandèmia no ha permès avaluar
valuar suficientment l’impacte
d’aquests canvis.
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Els mesos de maig a novembre concentren el 55% de la demanda anual
coincidint amb els mesos de mes activitat turística, sent el juliol el de més pes
(9,6%)
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Figura 20.

Usuaris anuals de les línies nocturnes. Font: EMT

Distribució anual de la demanda. Font: EMT
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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
alització 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 €). El volum de demanda d’aquest servei en 2020 ha estat de
20.000 usuaris.
Tarifes del transport urbà
Les tarifes de l’EMT són força econòmiques amb abonaments amb viatges
il·limitats per només 39 € mentre que es penalitza
alitza al viatger ocasional amb
2€ pel bitllet senzill sinó te targeta ciutadana.

Figura 21.

Abonaments i bitllets
bi
amb targeta ciutadana

En aquests moments també s’està procedint a la integració tarifaria total
amb les targetes del TIB, de tal forma que sigui gratuït
g
el transbordament
amb la EMT de Palma.
Les targetes TIB funcionen amb un sistema zonal on es paga en funció dels
salts realitzats i la freqüència d’utilització.

6.3. El transport interurbà. Autobús,
s, metro i tren
El Consorci de Transports de Mallorca (CTM) disposa d'un transport ferroviari
i de 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
e municipal de Palma.
El CTM disposa d'una targeta integrada que per als serveis d'alta freqüència
permet el transbordament gratuït entre els
e diferents modes de transport.
Recentment s’ha integrat la EMT.
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Al plànol següent es mostra la cobertura de les aturades del transport interurbà dins del municipi de Palma (considerant una cobertura d’una radi de 350m.),
350m.) que
situades bàsicament als corredors d’accés a la ciutat i a l’eix de les Avingudes, cobreixen el 39% de la població de Palma.

Figura 22.

Cobertura de les aturades de transport interurbà a Palma
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Els punts d’alta connectivitat, definits com la possibilitat d’enllaç entre una parada de línia urbana i una de línia interurbana per trobar-se a menys de 100m de
distància, pugen
en a 51, els quals engloben 240 aturades de línies urbanes (el 28
28% de les aturades de les línies urbanes).

Figura 23.

Punts d’alta connectivitat al transport públic (100m entre aturades de transport urbà i interurbà)

110

DIAGNOSI
a) Transport ferroviari
b) Transport en autobús interurbà
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 amb el Polígon de
Son Castelló i la UIB amb una longitud de 7,3 quilòmetres i total de 9
estacions.
s. L'oferta es presta amb serveis cada 15 minuts en dia feiner en
període punta i de 30 minuts en la vall.

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
arades principals de la xarxa d'autobús urbà.

A mitjans de 2013 van començar a funcionar els serveis de la línia M2 entre
l'Estació Intermodal i Marratxí.

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).

En termes generals l’illa de Mallorca te uns ratis d’oferta ferroviària quelcom
superiors a la d’altres zones “metropolitanes” com Bi
Biscaia, Màlaga o
Saragossa però per sota d’altres com Alacant o Guipúsccoa per exemple.

Figura 24.

Densitat de la xarxa ferroviària. 2019. Font: Observatorio de la
Movilidad Metropolitana
etropolitana (OMM)

Els sistema ferroviari, conformat actualment pel Metro i tren té previst
el seu creixement dins PDSMIB, el qual ha de complementar
complementar-se amb
un sistema de tramvia actualment en estudi.
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Figura 25.

Oferta d’autobusos interurbans

112

DIAGNOSI

La demanda anual de transport interurbà (bus, metro i tren) amb origen o
destinació Palma és de 9 milions de viatgers,, del quals el 56% correspon al
bus interurbà, el 32% al Metro i el 12% al tren.

6.000.000

5.103.900
Viatgers anuals

5.000.000
4.000.000
3.000.000

2.870.700

2.000.000

1.086.300
1.000.000
0

Metro
Figura 26.

Tren

Bus interurbà

Viatgers anuals de la xarxa ferroviària
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Figura 27.

Oferta i ocupació del transport públic (bus urbà, bus interurbà, metro i tren). Total municipi
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Figura 28.

Oferta i ocupació del transport públic (bus urbà, bus interurbà, metro i tren). Àrea central.
central Font: EMT
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Als plànols següents es detalla el volum d’usuaris del conjunt del transport públic de Palma, a on es despren un pes important
importan de la demanda de làmbit de
l’Eixample, de l’eix de les Avingudes i molt especialment l’entorn de Plaça Espanya on es troba l’estació intermodal de ferrocarril i bona part de l’oferta d‘autobus
que serveix a la Ciutat.

Figura 29.

Volum d’usuaris per aturada del transport públic (bus urbà, bus interurbà, metro i tren). Total municipi.
municipi
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Figura 30.

Volum d’usuaris per aturada del transport públic (bus urbà, bus interurbà, metro i tren). Àmbit
mbit Via Cintura
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Volum d’usuaris per aturada del transp
transport públic (bus urbà, bus interurbà, metro i tren). Àmbit Avingudes
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6.4. Servei del Taxi
Actualment hi ha 1.246 llicències de taxi (una llicència/cada 350 habitants)
habitants),
adjudicades a treballadors autònoms, amb un vehicle que condueixen un o
diversos conductors (familiars o assalariats). Els conductors han d’estar en
possessió del permís municipal de taxista.
El servei del Taxi ess troba regulat bàsicament a la següent normativa:
•
•
•
•

RD 763/1979, pel que s’aprova el reglament de transports urbans i
interurbans en automòbils lleugers
Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat
sostenible de les Illes Balears
Reglament municipal de prestació de servei de transport de viatgers
en vehicles de turisme (1996).
Ordre OTC/3709/2006, de 22 de novembre, pel que es regula en
control metrològic els aparells taxímetres.

El servei del Taxi està poc evolucionat respecte a la seva gestió i aplicació de
noves tecnologies que facilitin l’accés als seus usuaris, i en especial al gruix de
demanda vinculada al turisme. Caldria revisar el sistema de gestió per a un
millor coneixement
ent del sector, avaluació de les necessitats i ubicació de la
xarxa de parades, incentiu d’aplicacions mòbils, etc.
La tarifa 1 s’aplica en dissabtes, diumenge i festius i en zones de perifèria
(aeroport, platja de Palma, etc.) als dies feiners. La tarifa 2 s’aplica en dies
feiners, excepte a la perifèria que s’aplica la tarifa 1.

Figura 31.

Tarifes urbanes i interurbanes del taxi de Palma

L’aeroport és el principal centre d’atracció de viatges per al taxi, per la
importància del sector turístic a la ciutat i a l’illa. Per això, el sector del taxi té
una estacionalitat molt acusada per la gran variació de les temporades alta i
baixa d’afluència turística, sent els passatgers del port i de l’aeroport, la
principal demanda del taxi als mesos de temporada alta. Aquesta forta
variació estacional es veu regulada per la implantació de torns d’horari i
calendari segons l’ocupació turística de l’illa.
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Els taxis adaptats per a PMR, que són 85 llicències (un 6,8% de les llicències),
disposen de torns especials amb prestació
stació de servei preferent a usuaris de
PMR.
A Palma hi ha 67 parades de taxi amb 416 places en conjunt
conjunt, el que suposa
una ràtio de 6 places/parada. Per sectors, el 20% es situen a Ciutat Antiga,
32% a l‘Eixample i 48% fora de la Via Cintura, aquestes últimes situades
majoritàriament al front marítim de Can Pastilla – S’Arenal. Per a la captació
dels serveis, a més de les parades i la ma alçada, el sector del taxi disposa
també de 4 emissores de recepció de serveis les quals agr
agrupen el 64% del
parc de taxis, sent 450 els que no estan adscrits a cap emissora.
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Figura 32.

Localització de les parades de Taxi. Font: Ajuntament de Palma
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7.1. Oferta de la xarxa viària

7. LA MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT
TRÀNSIT
Debilitats/Amenaces
-

Saturació Via Cintura i accessos a la ciutat
Efecte barrera de les vies bàsiques

Fortaleses/Oportunitats
-

La xarxa viària de Palma, amb 1.080 km longitudinals, bàsicament té una
estructura radio concèntrica 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.

Jerarquització del viari: 90% de la població residei
resideix en vies amb un
trànsit inferior als 500 veh/h en el moment punta del dia
Accessos i
Via
Cintura
22%

APARCAMENT
Debilitats/Amenaces
-

Baixa cobertura fora calçada residencial (67%)
Dèficit residencial de 16.000 places (Ciutat Antiga i barris de
l’eixample de Pere Garau i Son Gotleu......)
Només 1.558 places d’aparcaments dissuasius. Manca a les zones
de Llevant i Ponent
Més de 125.000 places
es fora calçada destinades a l’activitat
terciària i laboral: foment del cotxe
El dèficit infrastructural
ral dificulta la recuperació d’espai pe
pel ciutadà

Fortaleses/Oportunitats
-

Més oferta residencial (272.000 places) que turismes censats
(223.000)
223.000) però amb un desequilibri entre zones
Gran oferta d’aparcaments públics (nombre
nombre i places). Cobreixen
pràcticament tot l’interior de Via Cintura: L’espai en calçada es
pot destinar al resident

Xarxa
local
65%

Figura 33.

Xarxa
bàsica
13%

Distribució de la xarxa viària per tipus

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, Adrian Ferran,
Ferr
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Josep Darder, Jaume Balmes, Ausiàs March, A. Torrens, Balanguera i Av
República Argentina.

General de Circulació així com el nou planejament previst es portarà a
terme una proposta de revisió.

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 Crespi. Per contra, en aquesta zona de la ciutat una altra via de
ronda més al nord compresa entre els carrers Andrea D
Dòria i Aragó (Av.
Picasso, Salvador Dalí,....) actua com a via de reforç de Via de Cintura.
A nivell més interurbà destaca una tercera circumval·
circumval·lació més externa
que no està completada (MA-30
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
se en una autovia de dos carrils de
circulació per sentit). En
n 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 cass d'Eusebi Estada, el pas del tren,
tal com està configurat en l'actualitat (balast, desnivells,...) té un impacte
paisatgístic negatiu i comporta disfuncions per l'efecte barrera. Altres
notables eixos radials són 31 de desembre, General Riera, camí de Je
Jesús,
Pascual Ribot, Indústria o Andrea Dòria. Val a dir que en el PMUS del 2014
es va establir una jerarquia viària que va ésser aprovada i que és la
actualment vigent. Tot i això, a la vista de la modificació del Reglament
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Figura 34.

Jerarquia viaria de Palma
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Interurbanes

Principal

Principal

1r ordre

2n ordre

Secundària

Veh/dia sentit

Variable

Vel. màxima

50-120

50

40

30

Connexió amb l’exterior de
Palma

Radials i transversals principals

Radials i transversals secundàries

De caràcter local però amb pas freqüent del
bus (> 15 m)

Funció

Carrils per sentit (mínim)

Aparcament

Excepcional

Control de la velocitat
Control
d’estacionament

Variable

indisciplina

Passos de vianants
Girs a l’esquerra no regulats

> 10.000

5-10.000

2 per sentit

Preferentment sense aparcament

1 per sentit

Sí

Sí

Radars i rotondes

Semàfors i Rotondes

Semàfors, rotondes i coixins berlinesos.

---

Vies VAP (vehicles de denúncia automatitzada)

Per conductor d’autobús

A diferent nivell

Semaforitzats en funció del flux de vianants y vehicles

Semaforització excepcional

No

No

Sí

Sí

No

Paviment sono-reductor

Figura 35.

D
Definició funcional dels tipus de carrers de la xarxa viària bàsica de vehicles
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7.2. Demanda de trànsit
Les intensitats de trànsit registrades, responen en gran mesura, a la
jerarquia viària establerta:
a) Accessos
Tal i com es pot veure en el següent plano, extret del model i que s’ha
calibrat amb dades aportades per l’Ajuntament, les tres principals vies
d’entrada a la ciutat (Ma-19, Ma-13 i Ma-1)
1) registren intensitats en hora
punta de mati que superen el 5.000 veh/h ambdós sentis, amb l’excepció
de la Ma-1 que en sentit
tit entrada registre un volum d’entre 2.000 i 3.000
veh/h.
El volum d’aquestes vies es normal ja que son les connexions principals
amb la resta de la illa o amb equipaments de gran importància com
l’aeroport.
La resta de vies d’entrada tenen uns volums de trànsit més baixos on
destaquen la Ma-1110 i la Ma-11
11 amb intensitats que superen els 1.000
veh/h per sentit.
La Ma-1110
1110 te una major demanda ja que en el seu recorregut es troba
l’Hospital Son Espases (amb la Facultat de Medicina) i el campus de la
Universitat de les Illes Balears.
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
hora punta un gran volum de vehicles, més de 5.000 veh/h per sentit en
hora punta de mati.
Malgrat el seu caràcter més urbà els Avingudes es configuren com el
segon eix distribuïdor, amb intensitats en alguns trams, principalment de
la zona central de entre 2.000 i 3.000 veh/h.. 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 intensitats inferior als
2.000 veh/h per sentit.
Altres eixos transversals de l'Eixample registren també un trànsit intens,
intens
encara que sense arriba als volums de les Avingudes o el Port.
Port Així, vies
com el carrer Jaume Balmes que connecta amb vies de entrada com
Alfons el Magnànim o Carrer d’Aragó, registren intensitats d’entre 1.000 i
2.000 veh/h.
c) Radials
En ser major el nombre de vies radials el trànsit
trànsi 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
situant
per sota
d'aquesta xifra en carrers com Andrea Dòria.
D
270.770

Exterior V.Cintura (fora Palma)

348.488

Exterior V.Cintura (dins Palma)

144.187

Via Cintura
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Entre Avingudes i V.Cintura

17.309

Avingudes

3.572

Ciutat Antiga
0
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Figura 36.

Vehicles quilòmetre per sectors
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Figura 37.

Intensitats en hora punta de matí (7h a 9h). Àmbit municipi
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Figura 38.

Intensitats en hora punta de matí (16h a 18h). Àmbit municipi
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Figura 39.

Intensitats en hora punta de matí (7h a 9h). Àmbit interior Via Cintura
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Figura 40.

Intensitats en hora punta de tarda (16 a 18h). Àmbit interior Via Cintura
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Figura 41.

Intensitats en hora punta de matí (7h a 9h). Àmbit zona centre
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Figura 42.

Intensitats en hora punta de tarda (16h a 18h). Àmbit zona centre
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L'acusada jerarquització viària de la xarxa permet que aproximadament el
90% de la població resideixi en vies amb un trànsit inferior als 500 veh/
veh/h
en el moment punta del dia.. Aquesta dada és signifi
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.
Un dels principals problemes de la xarxa viaria es l'escassa permeabilitat
de la xarxa viària bàsica, amb trams de més de 200 i 300 metres sense un
pas de vianants, especialment al Passeig Marítim, Aragó o Manuel Azaña
per exemple, podem concloure que, tal i com es va apuntar al PMUS del
2014,, 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, al 2014 en aproximadament 177 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. La situació és pràcticament la mateixa que en aquell any.

Figura 43.

Permeabilitat de la xarxa viària bàsica

L'incrementt 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.
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7.2.1.

Nivell de saturació de la xarxa viària1

En termes generals la xarxa viària de Palma permet una circulació fluida
durant l’hora punta de mati. Cal destacar que la normalitat no s’ha
recuperat al 100% després de la pandèmia i tot i els canvis en els hàbits de
mobilitat com augment del teletreball, les grans ciutats estant patint un
augment del trànsit privat respecte al transport públic per la inseguretat
que encara genera utilitzar aquest últim. Però Palma presenta un nivells a
tota la ciutat inferiors al 60% el que demostra que la circulació es fluida.
No obstant això, a continuació es detallen alguns punts o trams que es
consideren crítics durant l’hora punta:
- Accessos. Les intensitats registrades en aquestes vies (Ma
(Ma-1, Ma-13 i
Ma-19)
19) deriven en un nivells que superen en la majoria de casos el 70% i
que indica problemes greus de circulació.
- Via Cintura. Aquesta es el via que presenta més problemes sobretot en
el tram central a l’alçada dels enllaços amb la Ma--13, la Ma-11 i la Ma1110, on les entrades i sortides estan tan properes que generen
problemes per els trenats,, afectant també a aquestes vies d’accés a la
ciutat.
- Autopista de Llevant (Ma-19) a l’alçada del port. Aquesta via a l’alçada
del centre de la ciutat presenta algunss trams que superen el 70%
70%.
- Ma-3011. Aquest vial que paral·lel a la Ma-15
15 i que connecta amb Via
cintura i la Ma-30,
30, serveix com alternativa de entrada a la ciutat però amb
una secció de un carril per sentit en alguns trams es registren nivells que
entre el 70% i el 90% el que indica que la circulació es no es fluida poden
arriba a estar compromesa la seva capacitat.

1

Relació entre el nombre de vehicles d'una via i la seva capacitat. Quan està
pròxim o supera el 100% es registren demores.

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
(Hospitals, Universitat, Polígons) per motiu treball-estudi,
treball
i a més, amb
una baixa ocupació de persones/vehicle, situació que caldria revertir amb
mesures de promoció del cotxe compartit i, fins i tot, de car-sharing.
car
A l'interior de Centre Ciutat també es registra puntualment punts de
saturació, on destaquen el Carrer d’Aragó,
d’Aragó en el tram més proper a la Via
Cintura, i el pg. Marítim.
En qualsevol cas, la velocitat mitjana de circulació en hora punta es pot
considerar acceptable, superior als 20 km/hora a l’interior d’avingudes i
de pràcticament 60 km/hora a Via Cintura.
Cintura
En horaris específics de cap de setmana, dissabte o divendres tarda, es
genera una certa saturació dels accessos
essos al centre comercial Fan Mallorca
Shopping des de la Ma-19 i Ma-30,
30, tot i que en dies feiners no presenta
una problemàtica significativa.
Els nous itineraris d’accés al Port, amb previsió d’accés directe a les seves
instal·lacions des de Ponent per la Via Cintura ha d’alliberar de vehicles
pesants el Passeig Marítim,, el que anirà acompanyat de la remodelació
d’aquest front marítim amb reducció d’un carril de circulació i de l’oferta
d’estacionament a la calçada.
Al sector de Son Rapinya, que concentra gran nombre de equipaments
escolars d’àmbit supramunicipal, es generen problemes de saturació a les
vies d’accés a les hores punta d’entrada i sortida dels escolars per
l’excessiu pes de l’ús del vehicle privat en aquest desplaçaments. Aquest
problema de congestió
ongestió s’estén als accessos immediats de Via Cintura i als
barris confrontants com Son Dameto. L’incentiu d’un canvi modal en
aquests desplaçaments escolars, tan millorant la segurerat de la mobilitat
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a peu com l’increment dels serveis discrecionals d’au
d’autocars pels escolars
han de ser unes mesures cabdals per a reduir la situació actual del trànsit.
46,9

Exterior V.Cintura (fora Palma)

30,9

Exterior V.Cintura (dins Palma)

56,8

Via Cintura

21,6

Entre Avingudes i V.Cintura

19,4

Avingudes

11,6

Ciutat Antiga
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Figura 44.

Velocitat mitjana dels vehicles motoritzats per sectors
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Figura 45.

Índex de Saturació de la xarxa viaria (7h a 9h) - I/C: Intensitat/capacitat-.. Àmbit municipi
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Figura 46.

Índex de Saturació de la xarxa viaria (16h a 18h) - I/C: Intensitat/capacitat-.. Àmbit municipi
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Figura 47.

Índex de Saturació de la xarxa viaria (7h a 9h) - I/C: Intensitat/capacitat- Àmbit interior Via Cintura
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Figura 48.

Índex de Saturació de la xarxa viaria (16h a18h) - I/C: Intensitat/capacitat- Àmbit interior Via Cintura
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Figura 49.

Índex de Saturació de la xarxa viaria (7h a 9h) - I/C: Intensitat/capacitat- . Ampliació de la zona centre

140

DIAGNOSI

Figura 50.

Índex de Saturació de la xarxa viaria (16h a 18h) - I/C: Intensitat/capacitat- . Ampliació de la zona centre
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Pàrquings
Públics
1,6%

7.3. L’aparcament de residents
a) Oferta d’aparcament residencial
En el conjunt de la ciutat s’han comptabilitzat 274.000 places
d’aparcament a les quals el resident hi té accés, és a dir, excloent les
places a rotació dels aparcaments públics, pàrquings reservats vinculats a
activitats terciàries, pàrquings de dissuasió i reserves de 24h a la via
pública.
Oferta d'estacionament per
No
regulat
Centre Ciutat
0
Eixample
46.316
Fora Via Cintura
59.868
Total
106.184

a residents
ORASolars Acire
CD
0 2.630
230
1.072 9.167 1.395
1.843
0
594
2.915 11.796 2.219

Figura 51.

PMR
93
895
545
1.533

Garatges Pàrquings
de Veïns
Públics
9.241
468
3735
84.129
121
51.400
144.770
4.324

Garatges
de Veïns
52,9%

Solars
1,1%
PMR CD
0,6% 0,8%

TOTAL Places/ Places/
Ha Resident
PLACES
89,5
0,53
12.661
90,4
0,58
146.709
6,4
0,79
114.371
14,0
0,65
273.742

90%
80%
70%
60%

77%

60%

Casc Antic
Eixample
Fora Via Cintura
Total

Figura 52.

ZAR
60
0
0
60

Total Zona
ORA
2.630
9.167
0
11.796

Distribució de la places ORA per tipologia

54%

40%
30%
20%
10%

23%

40%

55%

46%

0%
Centre Ciutat

Eixample

Calçada

Acire
840
259
0
1.099

45%

50%

El 46% de l’oferta correspon a places a la calçada, i d’aquestes, el 85% són
places no regulades, amb un repartiment molt desigual segons la
centralitat del sector: places
laces inexistents a Ciutat antiga, un 79% a
l’Eixample i el 95% fora Via Cintura.
Mixta
1.667
6.900
0
8.567

ORAAcire
4,3%

100%

Oferta d’aparcament residencial per tipus de plaça

00
63
2.008
0
2.071

No
regulat
38,8%

Figura 53.

Fora Via Cintura

Total

Fora Calçada

Distribució de l’oferta
ferta d’aparcament residencial per tipus de
plaça

Les places regulades de la zona ORA,, places regulades específiques pels
usuaris a rotació, només representen un 9,5% de les places a la calçada.
Aquesta situació varia en funció dels diferents àmbits: mentre que a la
Ciutat Antiga totes les places estan regulades, a l’Eixample les places de
zona ORA suposen
en el 15,6%, i només un 0,2% fora Via Cintura,
corresponen a les places 0/0 de Cala Major. Cal esmentar que el conjunt
de la zona ORA ha reduït 512 places des de 2013, de les quals 129 serien
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de rotació, fruit d’implantació d’altres tipologies de res
reserves, parades de
bus, terrasses de restauració, ampliacions de vorera, etc.
Pel que fa a l’oferta fora de la calçada, cal destacar la importància dels
garatges de veïns, que representen el 53% de l’oferta
l’oferta, i el 97% si
considerem només les places fora calçada.
El percentatge de places fora de la calçada s’eleva al 77 % en el cas de la
Ciutat Antiga per l’alta presencia de vies sense estacionament a calçada.
El seu pes es redueix gradualment conforme ens allunyem del centre,
amb un 40% i 55% a l’Eixample i fora Via Cintura, respectivament.
Pel que fa a la densitat d’oferta, Ciutat Antiga i Eixample es situen entorn
al 90 places/Ha front les 14 places/Ha de l’exterior de Via Cintura, lligat a
la gran extensió de territori no urbanitzat.
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Figura 54.

Oferta d’aparcament residencial total
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Figura 55.

Oferta d’aparcament residencial fora de la calçada
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d’estacionament

residencial

i

ocupació

de

La diferència entre els turismes censats i l’oferta d’aparcament residencial
permet obtenir el dèficit d’estacionament de la ciutat. Considerant els
dèficit d’estacionament de cada barri sense tenir en compte la utilització
de l’oferta no ocupada per demanda
da de barris limítrofes, la ciutat té un
dèficit global de 16.200 places. L’excedent d’oferta d’estacionament en
alguns barris pot ser ocupat per residents de barris limítrofes el que ha de
reduir aquest dèficit teòric quantificat de manera individual per a Ciutat
Antiga, Eixample i Fora Via Cintura. Els barris de més dèficit es situen
majoritàriament a l’Eixample i a Ciutat Vella, sent Pere Grau i Son Gotleu
que superen cadascun les 2.500 places de dèficit global.

Dèficit Global
(places) (1)
Ciutat Antiga
3.078
Eixample
11.466
Fora Via Cintura
1.677
Total
16.221

Dèficit
Infrastructural
(places) (2)
4.786
48.223
25.641
78.650

IPEC
(turismes/
plaça) (3)
1,82
0,84
0,41
0,63

% d'ocupació
nocturna
98,2%
98,3%
88,5%
95,2%

(1) Relació en el parc de turismes residencial i l'o ferta a calçada i fo ra calçada
(2) Relació en el parc de turismes residencial i l'o ferta fo ra calçada
(3) Índex de pressió d'estacio nament residencial: Relació entre els turismes
sense plaça fo ra calçada i les places a la calçada

Figura 56.

Nivell de pressió d’estacionament resid
residencial

En el cas de tenir en compte només l’oferta fora de la calçada, el dèficit
infraestructural puja a les 78.650 places.. A l’igual que en el cas del dèficit
global, són els barris de Pere Grau i Son Gotleu els que tenen un major
dèficit, amb 9.500 i 2.900
900 places, respectivament, barris de caire

urbanístic compacte i amb un parc d’habitatges majoritari dels anys 60 i
70, sense dotacions pròpies d’aparcament. Altres barris que superen les
2.600
00 places de dèficit infraestructural són L’Arenal, Santa Catalina,
Catali
Plaça
de Toros, Soledat Nord, Forners, situats també tots ells a l’Eixample
excepte L’Arenal. 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
uperació d’aquest espai per a altres
usos,, pel que es considera important, tant la creació de nous aparcaments
municipals per a residents per tal d’alliberar l’espai públic, com
incrementar les dotacions mínimes de places d’aparcament dels nous
habitatges.

94%

100%
90%

% de turismes coberts

b) Dèficit
l’estacionament

78%

80%
70%
60%
50%
40%
30%

83%

85%

67%

20%
10%
0%
Palma (2021) Barcelona
(2012)

Figura 57.

Madrid
(2014)

Gijón (2020) Vitòria (2020)

Comparació índex de cobertura residencial de l’oferta fora
calçada
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Figura 58.

Dèficit Global d’estacionament residencial
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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.
Per això, hi ha força barris a on l’ocupació nocturna és elevada
elevada, amb una
ocupació global de la ciutat del 95% al període noctur
nocturn2, període en que
es reflecteix les necessitats de la demanda residencial, a l’estar aquesta
present al domicili sense la presencia de la demanda forana que es mostra
majoritàriament al període diürn. Per sectors, la Ciutat Antiga i l’Eixample
tenen una alta
lta ocupació i molt similar, entorn al 98% mentre que els
barris fora Via Cintura tenen una ocupació conjunta del 88%.
El barris que tenen una ocupació total (100%) corresponen al sector
central i Est de l’Eixample a més dels barris externs a Via Cintura d
de Son
Fortesa Nord, rafal Vell i Verge de Lluc.

2

Es considera l’àmbit de Ciutat Antiga, l’Eixample i els barris residencials d’alta
densitat de fora Via Cintura, tal com es veu al plànol d’ocupació nocturna
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Figura 59.

Ocupació nocturna d’aparcament
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Figura 60.

Dèficit Infrastructural d’estacionament residencial
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L’IPEC, l’índex de pressió d’estacionament a la calçada, indica el nombre
de turismes per plaça a calçada desestimant el que hi caben a l’oferta fora
de la calçada. Els barris que tenen un major IPEC es situen a Ciutat Antiga
(3,95 turismes/plaça) i a l’àrea central de l’Eixample (1,37 turismes/plaça),
sectors a on l’oferta a la calçada és més reduïda, bé per la presència de
carrers de vianants, bé per destinar tot la calçada a la circulació de
vehicles. L’IPEC mitjà dels barriss de fora de la Via Cintura és molt baix, de
0,17 turismes/plaça, pel menor dèficit existent i una major oferta a la
calçada que l’àrea central de la ciutat.
Bona part dels aparcament de l’SMAP estan ocupats al 100% pel que fa a
la demanda residencial amb llistes d’espera superior als 200 interessats,
arribant a 670 en el cas de l’aparcament de Santa Pagesa, al barri de Bons
Aires, o Manacor amb 624 interessats:
Aparcament
Sa Riera
Manacor
Santa Pagesa
Can Alonso
Joan Alcover
Comptat Rosselló
Via Roma
Pl. Major
Antoni Maura
Marquès Sènia
Compte Empúries
El Terreno
Juan Gris
Figura 61.

24 hores Nocturns
321
0
624
7
670
54
60
0
186
0
19
0
34
0
103
0
9
0
209
1
0
0
58
0
0
0

Diürns
0
4
0
0
0
121
0
0
0
18
0
0
0

Motos
0
46
43
0
0
3
0
0
0
13
0
0
0

TOTAL
321
681
767
60
186
143
34
103
9
241
0
58
0

Llista d’espera d’abonaments als aparcaments de l’SMAP
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Figura 62.

Índex de pressió d’estacionament a la calçada
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7.4. L’aparcament de forans
a) Oferta
Durant el període diürn, la demanda d’estacionament forana disposa de
136.000 places a tota la ciutat, de les quals el 87%
% es trob
troben a la calçada,
baixant fins el 32%
2% en el cas de la Ciutat Antiga. L’oferta específica per
aquesta demanda, les places regulades, aparcaments públics, comercials i
de dissuasió, suposa el 19,8%
% el total de la oferta, sent el 100% a la Ciutat
Antiga, el 25% a l'Eixample i només un 8%
% a Via Cintura.
Zona ORA
No
Pàrquings Pàrquings Pàrquings TOTAL
regulat Solars
00 Mixta
Públics comercials Dissuasoris PLACES
Ciutat Antiga
0
0
63 1.667
3.555
120
0
5.405
Eixample
46.316 1.072 1.873 6.900
3.253
4.052
0
63.465
Fora Via Cintura 59.868 1.843
135
0
873
2.985
1.558
67.262
Total
106.184 2.915 2.071 8.567
7.681
7.157
1.558 136.133
(1) ORA-ACIRE-ZAR, Pàrquings públics, comercials i dissuasoris

Figura 63.

l’accés al forà a sectors a on el volum d’activitat terciària no justificaria la
implantació de places específiques (00) i molt menys,
menys la creació de nous
aparcaments públics. Palma es situa en un situació intermèdia en la
comparació amb d’altres ciutats sobre el volum de places regulades per
habitant, amb 2,79 places.

Figura 64.

Comparació de ciutats en el volum de places ORA per habitant

Oferta d’estacionament pel forà

Del conjunt de places de la zona ORA a les quals hi té accés el forà, només
un 19% (2.071 places) són d’ús exclusiu per al forà ((tipologia 0/0), sent la
resta, les mixtes, compartides
tides amb el resident. Aquestes darrers places,
tot i que tenen una significativa ocupació per part del resident, permeten

A palma
lma hi ha 18 aparcaments públics (descomptant les places destinades
a residents)que sumen un total de 7.7
700 places i 14 pàrquings comercials
amb un total de 7.150 places,, el que sumen en conjunt 14.800 places.
places
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Figura 65.

Àmbit i zones ORA
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Al conjunt de la ciutat hi ha 125.200 places d’aparcament reservats, és a
dir per activitat econòmica, que donen cobertura especialment a
treballadors i visites de les empreses, situats especialment als polígons
industrials, de forma que el 57% d’aquesta oferta es troba fora de Via
Cintura.
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Figura 66.

Oferta d’aparcaments públics
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Les superfícies comercials de Palma sumen un totall de 7.150 entre les que destaquen els grans aparcaments dels centres comercials de Portopí o El Fan.

Figura 67.

Oferta d’aparcaments de centres comercials
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Figura 68.

Oferta d’aparcament reservats (altres usos)
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Figura 69.

Oferta de places de ‘ORA
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Actualment la ciutat de Palma disposa de tres tarifes de zona regulada
(Ciutat Antiga, 1a corona Eixample i 2a corona Eixample) i dues màximes
durades d’estacionament: 2 hores a Ciutat Antiga i 1a corona Eixample i 3
hores a la 2a corona d’Eixample. La tarifa de l’ORA és més econòmica que
la tarifa horària dels aparcaments públics, el que provoca una alta
ocupació
ació de l’oferta a la calçada mentre que els aparcament
aparcaments disposen de
places lliures. A més de la convergència entre aquestes dues
infraestructures d’estacionament caldria una revisió de les tarifes de la
zona ORA amb criteris mediambientals, penalitzant el
els vehicles que més
contaminen.

3,00

3

ORA
SMAP

Tarifa (€/hora)

2,00
2

1,45

1,30

1,25
1

0,75

0
Tarifa alta (1)

Tarifa mitjana (2)

Tarifa baixa (3)

(1) ORA zona 1 / SMAP: Antoni Maura
(2) ORA zona 2 / SMAP: Roma, C.Empúries, Avingudes, C.Rosselló. Pl.Major, M.Sènia
(3) ORA zona 3 / SMAP: Manacor, Sta.Pagesa, Parc La Riera

Figura 70.

Comparació tarifes ORA – Pàrquings SMAP

Figura 71.

Detall de les tarifes
t
de l’ORA

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.
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Figura 72.

Corones tarifàries de l’ORA

161

DIAGNOSI
b) Demanda
L’ocupació global de l’estacionament a la calçada a la ciutat és del 86% al
període diürn3, període en que es reflecteix les necessitats de la demanda
forana, laa qual és mostra majoritàriament al període diürn. Per sectors, la
Ciutat Antiga és la que té la més alta ocupació de l’estacionament
sobrepassant el 100% d’ocupació per l’estacionament il·legal detectat.
L’Eixample té una ocupació del 90% sent inferior alss barris fora Via Cintura
per la menor presència d’activitat forana.

La zona ORA i places no regulades tenen un comportament molt similar
pel que fa a l’ocupació de places, en part a causa de l’alta presència de
residents de la zona ORA. L’estacionament il·legal suposa de mitjana un
1,2% de l’ocupació legal, oscil·lant entre el 2,2% del sector central i el
0,9% dels sectors urbans fora Via Cintura. Establir mesures de control
d’aquesta il·legalitat d’estacionament és cabdal per a la millora de la
fluïdesa del trànsit i per a reduir el volum de viatges en cotxe al centre
ciutat.

87%

85%

87%

85%

82%

81%

89%

89%

88%

100%

80%

86%

Mitjana

100%

100%

60%

83%

Fora Via Cintura

40%

20%
2,2%

90%

Eixample

1,6%

1,2%

0,9%

0%

Ciutat Antiga
ORA

Eixample
No Regulat

Fora Via Cintura
Solar
Il·legal

Mitjana

102%

Ciutat Antiga

Figura 74.
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Ocupació DIÜRNA de l’oferta a la calçada per tipus

120%

% d'ocupació diürna

Figura 73.

Ocupació DIÜRNA de l’oferta a la calçada

3

Es considera l’àmbit de Ciutat Antiga, l’Eixample i els barris residencials d’alta
densitat de fora Via Cintura, tal com es veu al plànol d’ocupació diürna
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Figura 75.

Ocupació diürna d’aparcament
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La zona ORA en el seu conjunt té una ocupació mitjana del 84%, situant-se
per sobre del 90% al sector Ciutat Antiga. Al sector d’Eixample les zones
es situen entre el 79% i el 88% a excepció de zones 3.1 i Cala Major, les
quals només disposen de places 00.
Les places mixtes tenen una alta ocupació,, propera al 100%, a tots els
sectors per la forta presència del resident en aquestes places. LL’ocupació
de les places 00 es situa al 85% a Ciutat Antiga i al 81% de mitjana a
l’Eixample, detectant-se
se un increment respecte el 2013, en que l’ocupació
de les places mixtes i 00 era del 82% i 64%, respectivament. Les places 00,
tot i no tenir una ocupació total, es troben al límit de l’ocupació desitjada
pel que fa al compliment de la seva funció de donar una mínima
accessibilitat a la demanda forana a cada zona,, i per tant que l’usuari
troba plaça quan accedeix a un sector. L’increment de l’ocupació de les
places 00, que arriba a puntes del 95%, ve donada per la saturació de
l’oferta de Ciutat Antiga, per la gradual reducció de places regulades i per
l’increment de l’ocupació de les places mixtes
ixtes per part dels residents.
Caldria revisar el actuals límits de la ORA donat el seus als nivells
d’ocupació actual i la plena saturació de l’oferta no regulada als sectors
limítrofes de l’àmbit ORA.

Ocupació TOTAL USUARIS - Total places ORA
100%

89,8% 90,6%

94,8%
87,1% 87,7%

83,2%

80%

84,4%

78,7%

83,9%

60%

45,0%
40%

31,9%

20%

0%
1.1

1.2

1.3

2.1

Figura 76.

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

C.Major Total

Ocupació TOTAL de les places ORA

Ocupació RESIDENTSRESIDENTS Places Mixtes
100%

80,5%
80%

77,0% 79,6%

86,8% 84,4%
81,4%
72,1%

67,6%

78,1%

60%

40%

20%

0%
1.1

Figura 77.

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3
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C.Major Total

Ocupació Residencial de les PLACES MIXTES de la ORA
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Ocupació RESIDENTS - Total places ORA
100%

80,5%
80%

79,5%
70,7%

70,7%
63,2% 64,5%

60%

63,5%

59,2%
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40%

20%

0%
1.1

1.2

Figura 78.

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

C.Major Total

Ocupació Residencial del TOTAL DE PLACES de la ORA

Ocupació FORANS - Places 00
100%

85,3%

84,5%

80%

79,0%

81,4%

81,9%

2.2

2.3

2.4

78,5%

60%
40%
20%
0%
1.1

1.2

1.3

Figura 79.

2.1

3.1

3.2

Figura 80.

Distribució de les durades d’estacionament per zones de la
ORA

Ocupació de les PLACES 00 (Forans)

165

DIAGNOSI
El conjunt de aparcaments públics gestionats per l’empresa municipal
SMAP absorbeixen prop de 7.000 cotxes diaris de mitjana anual4 dels
quals el 54%
% es concentren entre els aparcaments Via Roma i Antoni
Maura, els quals superen cadascun els 1.900
00 cotxes diaris de mitjana.

9,5%

10%
8,5%

9%
8%

7,3%

7%

9,0%

8,7%

9,1%

9,4%

8,5%
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1%
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Figura 81.

Figura 82.

1.918

ANTONI MAURA

(*) 2021

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Cotxes / dia

Vehicles diaris a rotació als aparcaments de l’SMAP (2019).
Font: SMAP

Es detecta una major utilització dels aparcaments als mesos de
temporada alta turística, concentrant-se
se 2/3 de la demanda entre els
mesos d’abril i octubre.
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Variació anual de la demanda dels aparcaments de l’SMAP
(2019). Font: SMAP

Els aparcaments de major ocupació de l’oferta correspon als de Via Roma
(56% d’ocupació) seguit dels d’Antoni Maura, Plaça Major i Rosselló,
situant-se entre 34-38%.
38%. Tot i ser unes ocupacions mitjanes dels
aparcaments
ts de tot el període diürn sense considerar en concret les hores
punta d’afluència d’usuaris, aquests valors refermen la idea de que
aquestes ofertes d’aparcament subterrànies poden absorbir més
demanda de l’actual,, situació que permet reconduir actuals usuaris
us
forans
que estacionen a la calçada cap a la xarxa d’aparcaments públics.
Excepte els aparcaments de Via Roma, Antoni Maura, Pl. Major i Rosselló,
que tenen un índex de rotació per sobre dels 2,5 vehicles/dia, la resta
d’aparcaments denoten uns valors molt baixos, inferiors als 1,5
vehicles/dia, del que es desprèn que podrien absorbir molta més
demanda a rotació que l’actual.
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Els aparcaments de dissuasió
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Ocupació dels aparcaments de l’Smap

PL.MAJOR (*)
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1,3

MARQUES SÈNIA

1,2

SA RIERA

Actualment Palma disposa de quatre aparcaments de dissuasió
senyalitzats: Son Sardina, Son Fuster, Son Moix i Son Gibert. Els
aparcaments de Son Sardina i Son Fuster són els que tenen més
potencialitat per trobar-se
se junt a les respectives estacions del Metro,
mentre que la resta d’aparcaments, tot i que disposen de línies de bus a
l’entorn, l’intercanvi modal no és tan eficient, entre d’altres coses pel
temps d’accés al centre de la ciutat. Tot i ser gratuïts, cap d’aquests
aparcaments registra una significativa utilització.
utili
En aquest sentit, es
constata que hi ha places no regulades més properes al centre on es pot
trobar plaça d’estacionament.
La xarxa actual d’aparcaments dissuasius està incompleta amb falta de
cobriment d’alguns dels eixos d’accés a la ciutat. La previsió
p
de zones de
baixes emissions al centre ciutat i de nova oferta de transport públic
ferroviari haurien d’anar acompanyades de l’increment de l’aquesta
oferta d’estacionament de dissuasió.
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Figura 84.

Índex de rotació dels aparcaments de l’Smap
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Figura 85.

Els aparcaments de dissuasió de Palma
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Figura 86.

Relació de l’ocupaci
l’ocupació diürna de l’estacionament a calçada i els aparcaments
parcaments de dissuasió de Palma
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7.5. L’aparcament de motos
L’oferta d’estacionament per a motos a Palma és de 112.280 places, el que
suposa un increment d’un 54% des de l’any 2014. Dos terços d’elles es
troben a l’Eixample, tot i que és la ciutat antiga la que disposa d’una
major densitat de places, amb 8 places/Ha.. Aquesta oferta es situa
preferentment a les zones terciàries
àries de la ciutat, ja que està orientada
preferentment a la demanda forana. Aquesta oferta caldria estendre
estendre-la
als barris no centrals per tal de millorar també la qualitat de l’espai pel
vianant a sectors eminentment residencials.

Ciutat Antiga
Eixample
Fora Via Cintura
Total

Figura 87.

Places
1.144
7.864
3.272
12.280

%
9%
64%
27%

Places/Ha
8,09
4,85
0,18
0,63

Oferta d’estacionament de motos

La demanda de motos genera 24.320 estacionaments diaris
diaris, dels quals la
meitat es realitzen fora de la Via Cintura, amb una concentració important
al polígon de Son Castelló.

Ciutat Antiga
Eixample
Fora Via Cintura
Total

Figura 88.

Demanda
(vehicles)
1.764
9.357
13.199
24.320

Demanda d’estacionament de motos

El dèficit d’estacionament teòric de places de motos estimat no considera
l’oferta existent a fora de la calçada. Aquest dèficit es localitza bàsicament
als sectors exteriors a Via Cintura i a barris perimetrals de l’Eixample, com
Nou Llevant, Palma Nova o La Bonanova,
Bonanov barris més allunyats del centre
que no disposen tantes reserves per a motos. A la zona central de la
Ciutat no es detecta necessitats de creixement d’aquesta oferta.

Ciutat Antiga
Eixample
Fora Via Cintura
Total

Figura 89.

Dèficit
(places)
-438
-4.121
2.008
-2.552

Dèficit
(Places/Ha)
-3,10
-2,54
0,11
-0,13

Dèficit d’estacionament de motos

La mobilitat en moto, tot i ser un alleujador de la congestió del trànsit
dins de la mobilitat motoritzada per la seva col·laboració en la reducció
dels viatges en turisme, no es pot considerar un mode sostenible per la
seva participació en la contaminació ambiental i per l’ocupació de l’espai
viari que en fa en relació al seu estacionament, entrant especialment en
fricció amb el vianant per l’ocupació de voreres. Per tot això no es
considera pertinent l’ampliació de l’oferta de reserva de motos, excepte si
s’efectuen actuacions a la via pública que suposin la reducció de capacitat
de les voreres. El que cal és el desplaçament de motos a l’oferta
d’aparcaments públics amb tarifa de rotació, i l’incentiu del
transvasament de part d’aquests
’aquests viatges a modes més sostenibles
(transport públic, a peu o bicicleta, segons la proximitat), especialment en
el cas dels viatges de llarga durada d’estacionament (treball o estudi) els
quals saturen les places a les zones terciàries. Cal tenir en compte la
situació de la moto envers a la implantació de possibles zones de baixes
emissions a la Ciutat.
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Figura 90.

Localització dels estacionaments per a motos i la seva cobertura
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Figura 91.

Demanda d’estacionament de motos (motos/dia)
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Figura 92.

Dèficit d’estacionament de motos (nombre de places)
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7.6. La distribució de mercaderies
7.6.1.

Oferta d’estacionament

L’oferta d’estacionament per a la distribució de mercaderies a Palma és
de 2.220 places de les quals dos terços es troben a l’Eixample, tot i que és
la ciutat antiga la que disposa d’una major densitat de places, amb 1,6
places/Ha.
Aquest oferta està destinada a vehicles de transport de mercaderies amb
autorització específica per a la realització d’operacions
operacions de C/D o de
repartiment.. La durada màxima d’estacionament és de 30 minuts, llevat
de senyalització horària expressa a determinats llocs. El control del temps
d'estacionament es compta mitjançant un distintiu o disc control en el
qual s'indica la data i l'hora d'arribada.

Ciutat Antiga
Eixample
Fora Via Cintura
Total

Figura 93.

Places
230
1.395
594
2.219

%
10%
63%
27%

Places/Ha
1,63
0,86
0,03
0,11

Oferta de càrrega i descàrrega

L’horari de regulació tipus és de 8:30 13:30 i de 16:00 a 18:30, de dilluns
a divendres, i de 8:30 a 13:30 els dissabtes.
En el cas de les zones ACIRE, els vehicles dels propietaris d’establiments
comercials o de serveis, ho poden accedir per a efectuar operacions de
càrrega i descàrrega entre les 20 i les 10h i entre les 14 i 17 hores.
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Figura 94.

Localització dels estacionaments per a CD i la seva cobertura
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7.6.2.

Demanda i utilització de l’oferta d’estacionament

La demanda d’estacionament de càrrega i descàrrega corresponent al
sectors urbans de Palma és de prop de 75.600 estacionaments
cionaments diaris
diaris, dels
quals la meitat es realitzen a l’interior de la Via Cintura. Aquesta
demanda, a més de la pròpia distribució de mercaderies inclou també les
necessitats d’estacionament d’activitats logístiques (entorn aeroport) i
d’activitats com el manteniment, reparació o rehabilitació, usuaris que
utilitzen
n també altres ofertes d’estacionament com la zona ORA o els
aparcaments públic al centre ciutat. Cal tenir en compte, per altra banda,
el fort creixement que està tenint la distribució de paqueteria vinculada a
la venda on line.
Per al càlcul del dèficit teòric d’estacionament per a la càrrega i
descàrrega es considera només les
es places regulades de CD a la via
pública,, desestimant les places dins dels recintes d’empresa i molls de
descàrrega i també, la possibilitat d’estacionament, especialment a la
Ciutat
at Antiga, als carrers de prioritat de vianants dins dels horaris
establerts. També s’ha tingut en compte un índex de rotació teòric de 10
vehicles diaris/plaça, de forma que el dèficit s’apropa a les 5.500 places,
sent els polígons de l’entorn de l’aeroport
rt on es detecta la major
concentració.

Ciutat Antiga
Eixample
Fora Via Cintura
Total

Figura 95.

Demanda
(vehicles)
4.135
33.631
37.856
75.622

Aquest dèficit d’estacionament detectat, hauria de ser eixugat en part per
la creació de noves places de CD de forma que a tot l’àmbit urbà
urb es
disposi de reserva per a la CD a menys de 75m de distància. Així i tot,
aquesta mesura ha d’anar acompanyada d’altres paral·leles per a
optimitzar l’oferta existent, com el major control de l’estacionament de
vehicles no autoritzats (actualment un 16% són turismes), de la durada
màxima d’estacionament o de la potenciació de distribució de
mercaderies al període nocturn, suavitzant així les puntes horàries del
matí.
Si s’analitza l’ocupació mitjana de les places CD al llarg del dia,
considerant exclusivament
ament els usuaris de distribució de mercaderies que
compleixen la durada màxima d’estacionament i els que estacionen
il·legalment a l’entorn per falta de places lliures, veiem que aquesta oferta
no està saturada. Aquesta ocupació mitjana no reflecteix l’actual
l’ac
concentració de l’activitat de distribució al període de matí, però sí
adverteix que el seu espaiament al període de tarda, i en alguns casos, a
la nit, permetria optimitzar més aquestes places.

Dèficit
Dèficit
(places) (Places/Ha)
184
1,30
2.013
1,24
3.271
0,18
5.467
0,28

Demanda i dèficit teòric d’estacionament de places de càrrega
i descàrrega
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Figura 96.

Ocupació de les places CD per vehicles comercials (mi
(mitjana
diària)

Es agents socials entrevistats vinculats a la distribució de mercaderies
reclamen una major oferta de places CD ja que diuen que aquestes no han
crescut amb la mateixa mesura que ho ha fet l’activitat de distribució als
darrers anys. També reclamen una central
tral integradora de mercaderies
que concentri l’activitat logística i aparcaments per a camions procedents
dels vaixells els quals actualment estacionen de forma dispersa en vials de
l’entorn metropolità.
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Figura 97.

Demanda d’estacionament de càrrega i descàrrega (vehicles)
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Figura 98.

Dèficit teòric d’estacionament de càrrega i descàrrega (nombre de places)
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8. LA MOBILITAT TURÍSTICA
El turisme és la principal activitat econòmica de l’illa de Mallorc
Mallorca amb un
total de 14 milions de turistes anuals (2019), accedint tots ells per dues
grans infraestructures de transport com són l’aeroport i el port de Palma
totes dues situades al municipi de Palma.
L'estacionalitat de l’activitat turística a l’illa és un
una de les principals
característiques que incideix directament en les problemàtiques que pot
incidir en la gestió de la mobilitat turística, ja que més del 50% de les
visites es concentren entre mitjans de juny i mitjans de setembre, període
que suposa el 25% del temps anual. Això requereix un sobredimensionat
de les infraestructures i dels serveis públics de transport per tal de cobrir
la demanda d’aquests períodes punta, el que genera des-economies en la
inversió i manteniment dels sistemes de mobilitat.
L’afluència de turistes a Palma, frenada actualment
ualment per la crisi sanitària de
la Covid’19, ha tingut un creixement constant al llarg de la dècada dels
2010, després de l’anterior crisi econòmica.
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Evolució dels passatgers a l’Aeroport de Palma. Font: Aena

Moltes instal·lacions turístiques i també molts punts de visita de l’illa són
captius en molts casos de l’ús del cotxe, per la seva dispersió en el
territori. Aquesta situació, que incideix
cideix en un ús excessiu del cotxe de
lloguer per part dels turistes,
s, repercuteix a la ciutat de Palma amb una
afluència excessiva de turistes en cotxe,
cotxe al disposar aquests del vehicle de
lloguer durant tot el període de
e la seva estança a l’illa. Aquesta situació
s’ha intensificat en aquests anys de crisi sanitària de la Covid’19, a on el
pes del turisme gestionat per tour-operadors
operadors s’ha reduït envers el viatge
individual, aquest més usuari del cotxe de lloguer front els serveis
discrecionals dels grups turístics.
Des del PMUS de 2014 s’han implantat mesures destinades a aconseguir
a
una mobilitat turística més eficient, com la línia de bus directe del Port al
Centre Ciutat, millores de senyalització de vianants o la implantació de la
senyalització variable dels aparcaments sobre l’estat de la seva ocupació.
Actualment es disposa
sposa d’un títol de transport urbà combinat amb
entrades a equipaments turístics. Queda
Qued pendent, però, millores en
aquesta targeta turística pel transport públic que englobi més oferta de
transport públic per tal de guanyar quota de mercat dels turistes. En
E
paral·lel, caldrà la regulació dels espais d’aparcament destinat a les
empreses de lloguer de cotxes.
D’altra banda, el transport col·lectiu discrecional que cobreix els usuaris
dels hotels de Palma requereix adaptar-se
adaptar a la trama urbana intricada on
s’ubica bona part d’aquestss hotels.
hotels Aquesta activitat hotelera es
concentra bàsicament a Ciutat antiga i als fronts marítims Est (Portopí, El
Terreno i Son Armadans) i Oest (S’Arenal, Les Meravelles i Can pastilla).
Els hotels situats a l’àrea central es trroben a zones amb bona part de la
vialitat restringida a la circulació, bé per l’amplada dels carrers,
carrers bé per la
presència de carrers de vianants
nts o d’accés restringit. D’altra banda, al
sector Est (entorn de Cala major), tot i situar-se
situar fora de l’àrea central, la
presència d’una xarxa viària estreta pel que es generen col·lapses i
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obstruccions viàries per les dimensions del autocars que realitzen
operacions de recollida de turistes dels hotels. Per tot això es consideraria
necessari una modificació del pla
la d’accés dels autocars discrecionals en
aquets sectors de la ciutat, a través de la implantació d’unes aturades
regulades de recollida de turistes compartides per a hotels d’un mateix
sector,
or, evitant la recollida porta a porta a tots els hotels.
En conjunt,
nt, caldria establir mecanismes que promoguin una connectivitat
intermodal pels desplaçaments procedents d’altres municipis de l’illa
l’illa, tant
amb bons transbordaments entre el propi transport públic, com per la
promoció de l’ús dels aparcaments de dissuasió. Pels desplaçaments
interior de la Ciutat caldria incentivar els modes més sostenibles, com la
bicicleta dins de la Palma,, a través de la millora de la qualitat de les seves
xarxes.
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Figura 1.

Localització de l’activitat hotelera per barris. Font: Cadastre urbà.
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450

Nombre d'accidents / any

9. SEGURETAT VIÀRIA
Debilitats/Amenaces
-

Manteniment del nombre de ferits en els darrers anys (8 morts,
155 ferits greus i 1614 ferits lleus en 2019)
Augment significatiu de la mobilitat vinculada als VMP (d’un 0,3%
al 2019 a un 0,7% al 2020)
Sinistralitat per sobre de la mitjana espanyola

Fortaleses/Oportunitats
-

Un 26% dels ferits
its es localitzen a la xarxa viària bàsica que
conformen el Pg. Marítim, les Avingudes i els eixos radials de
connexió Via Cintura-Centre.
Centre. Entres aquests vials, Manacor, Aragó
i Jesús agrupen el 44%.. Actuant en pocs eixos s’obt
s’obté una gran
repercussió.
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Evolució del nombre d’accidents a Palma (Període 2015-2020).
Font: Policia
P
Local

Tot i així, la sinistralitat es situa molt per sota de la mitjana espanyola.

El volum d’accidents els darrers anys ha estat força estable, entre 380 i
420 accidents anuals, detectant-se
se una forta davalla
davallada l’any 2020 a
conseqüència de l’aturada econòmica i de la mobilitat a causa de la
pandèmia de la Covid’19. Aquest any s’ha reduït en un 34% el nombre
d’accidents respecte l’any 2015.

Figura 3.

Dades relatives d’accidentalitat.
d’accidentalitat 2019

La distribució entre la tipologia de víctimes és similar als darrers anys amb
un lleuger increment del pes del ferits greus envers
e
els ferits lleus.
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2018
397

Total Accidents

Accidents bicicletes implicades
17
Accidents VMP implicats
% accidents bici+VMP s/total

Figura 4.
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Implicació de la bicicleta i els VMP al conjunt d’accidents amb
víctimes a Palma. Font: Policia Local

Tot i que el volum total de víctimes va baixar el 2019 front el 2013, sí es va
incrementar la gravetat, de forma que el nombre de ferits greus es va
incrementar en un 4% i els morts en un 60%, passant de 5 a 8.
Víctimes per tipus
Morts
Ferits greus
Ferits lleus
Total

2013
5
149
1.867
2.021

2019
8
155
1.614
1.777

2020
4
113
996
1.113

2021
3
149
1.232
1.384

80%
60%

92,4%

90,8%

Ferits
greus

Ferits
lleus

TOTAL

Conductors

50%

58%

63%

62%

Vianants-passatgers

50%

42%

37%

38%

100%

100%

100%

100%

TOTAL

Figura 6.

Distribució de la tipologia de víctima per tipus d’usuari. 2019
Font: Policia Local

El volum d’atropellaments al 2019 van ser de 342 (el 19% del total de
víctimes de l’any), el que va suposar un fort increment del 31% respecte
l’any 2013. Aquest fort augment ha minvat de manera puntual per
l’efecte
’efecte de la crisi sanitària de la Covid’19,
Covid’19 com a producte de la reducció
de la mobilitat general a la Ciutat,, de forma que al 2020 hi ha una
reducció dels atropellaments del 39% respecte el 2019. Tot i així, l’any
2021, encara sense recuperar el volum de mobilitat de 2019, ja s’ha
assolit un volum d’atropellaments similar a l’any 2013.
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Es detecta un major pes dels vianants i acompanyants en morts i ferits
greus, amb 50% i 42%, respectivament, que en el cas els ferits lleus, on
baixa al 37% el seu pes.
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Evolució del nombre d’accidents per tipus de víctimes a Palma.
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La irrupció accelerada dels VMP a la mobilitat quotidiana de la ciutat als
darrers anys es fa palesa en l’increment del seu pes en el total de víctimes
d’accidents. Tot i el seu poc pes en el conjunt de la mobilitat, es detec
detecta
un progressiu increment de les víctimes en VMP: mentre que les víctimes
en bicicleta estan estabilitzades en un 0,5%-0,6%
0,6% del total de víctimes, les
de VMP han passat del 0,3% de 2019 al 0,7% de 2020.
En termes generals, la accidentalitat no s’ha reduït a Palma, al marge de la
reducció puntual per la pandèmia actual, detectant
detectant-se un increment en
modes en expansió com és la bicicleta i els VMP. Es per això que caldria
destinar esforços en temes de seguretat viària, incidint en la educació
viària, campanyess d’informació i millora dels punts de risc de la Ciutat.
Igualment, paral·lel al nou escenari previst pel que fa a la reducció de la
velocitat màxima a la ciutat d’acord amb la tipologia de via, caldrien
accions de pacificació del trànsit com a controls dee velocitat, increment de
temps de verd pel vianant i analitzar els punts de major accidentalitat.
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A continuació es mostren els punts de la ciutat on s’han produït els
accidents sense ferits, amb ferits i morts. En el cas dels accidents amb
ferits, el 25,8% es localitzen
zen a la xarxa viària bàsica que conformen el Pg.
Marítim, les Avingudes i els eixos radials de connexió Via Cintura-Centre.
Cintura
Entres aquests vials, Manacor,
acor, Aragó i Jesús agrupen el 44%.
44%

Figura 9.

0,6%

Resta vials

Distribució dels accidents amb ferits a la xarxa viària.
viària 2019

0,5%
0,3%

0,4%

Bici

0,2%

VMP
0,0%

any 2019

Figura 8.

any 2020

Pes de les víctimes en bicicleta i VMP respecte el total de
víctimes. Font: Policia Local
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ANDREA DORIA
2%

SON RAPINYA DRAGONERA
5%
3%

LLIBERTAT
1%

PASQUAL
RIBOT
2%

MANACOR
19%
JESUS
18%
ARAGO
32%

GENERAL RIERA
9%

EUSEBI ESTADA
5%

Figura 10.

31 DE
DESEMBRE
4%

Distribució dels accidents amb ferits als eixos radials
radials. 2019
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Figura 11.

Localització dels accidents de trànsit sense ferits – 2019. Font: Policia Local de Palma
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Figura 12.

Localització dels accidents de trànsit amb ferits – 2019. Font: Policia
olicia Local de Palma
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Figura 13.

Localització
ocalització dels accidents de trànsit amb morts – 2019. Font: Policia Local de Palma
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10.

ANÀLISI MEDIAMBIENTAL

Les dades recollides durant el treball de camp ha permès realitzar una
estimació de les emissions de NO2 y CO2 actuals a Palma. Aquest és el
punt de partida per a la quantificació de less emis
emissions a reduir per la
implantació de les propostes del PMUS per a l’escenari
escenari 2030, p
pel qual es
considerarà una reducció de l’ús del cotxe.
Per a l’estimació d’emissions s’ha tingut
ingut en compte la mobilitat anual en
cotxe
txe privat que es desenvolupa a l’apartat 7.2. (demanda de trànsit).
Actualment les emissions estimades a Palma, de NO2 son de 0,37
tones/any mentre que de CO2 s’estimen en 277 tones/any
tones/any.
% Dif. 20132021
1.771.377
22,0%
2021

Veh-km/diario

Figura 14.

ratio NOx por vehículo (gr/km)
emisiones totales NOx (tn/año)

0,21
0,37

-29,2%

ratio CO2 por vehículo (gr/veh)
emisiones totales CO2 (tn/año)

156,51
277

5,9%

Estimació de les emissions de NO2 i CO2 a l’escenari actual.
Font: Doymo

considerats per a
Les ràtios mitges d’emissions s’han obtingut a partir dels considera
cada tecnologia de vehicle i la seva distribució al Parc de Palma.

Figura 15.

Paràmetres consideratss per
p a la determinació de les emissions
contaminants. Font:
F
Doymo
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Tot i que en el vehicle motoritzat ha reduït el seu pes percentual en el
conjunt de viatges de la Ciutat, sí s’ha incrementat el seus ús en termes
absoluts, de forma que hi ha hagut un 22% d’increment dels veh
veh-km/dia
front l’any 2013. L’increment, el que ha suposat un increment de quasi el
6% de les emissions de CO2. Per tot això calen mesures per a incentivar la
reducció de l’ús de vehicles menys contaminants, com el recolzament de
la renovació del parc de vehicles (públic i privat), increment dels punts de
recàrrega de vehicles elèctrics o la restricció o prohibició del seu ús amb la
creació de zones de baixes emissions o la política tarifària de la zona ORA
segons vehicle.
Actualment el 0,45% del parc de vehicles de la ciutat són vehicles híbrids i
només el 0,08% són totalment elèctrics. Per tipologia de vehicle, la
distribució és força similar, amb una màxima presència en el cas dels
camions, amb 0,12% i 0,63% d’elèctric i híbrids, respectivament.

% vehicles elèctrics s/total

0,7%

0,63%
0,56%

0,6%

Figura 17.

0,45%

0,5%

Punts de recàrrega de vehicles elèctrics

0,4%
0,3%
0,2%
0,1%

0,08%

0,08%

0,12%
0,06%

0,0%
TOTAL VEHICLES
CENSATS

Turismes

Elèctrics

Figura 16.

Motos

Camions

Híbrids

Pes dels vehicles elèctrics i híbrids per tipus de vehi
vehicle
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11.

DIAGNOSI PARTICIPADA

11.1. Resultats de les entrevistes als membres de la Mesa
Els agents entrevistats,, representatius del màxim de sector
possibles (econòmic, social, educatiu, polític,...), han estat els
següents:

GRUPS POLÍTICS
•

Partit Popular

•

Ciudadanos

•

VOX

•
•
•

•

UGT

•

USO

ENTITATS ECOLOGISTES
•

GOB

TRANSPORT
•

Associació Distribuïdors
Palma – ADED

•

PSOE
MES

SINDICATS

•

Delegat Rector Universitat
Saludable i Campus Illes

empresarial de lloguer de

Balears

Federació de Transports
FEBT/CAEB

Podemos

•

AEVAB. Associació
vehicles

•

SECTOR EDUCATIU

•

Universitat Illes Balears

•

Associació Pares i Mares

•

Biciciutat

•

Amics del Ferrocarril

•

Associacions de veïns

•

ARCA. Associació per la
Revitalització dels Centres

FAPA Mallorca

Antics

Associació Sindical
•

d’Autònoms del Taxi de
Mallorca
•

ALTRES

DGT

ASSOCIACIONS PMR
•

ASPROM

•

ASPACE

•

Vianants en Lluita
Col·legi d’Enginyers de
Camins

•

PIMECO. Patronal
d’empreses minoristes

•

Palma XXI
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MESURES GENERALS QUE PLANTEGEN

•

Les mesures generals ha tenir en compte a l’hora d’implementar el
PMUS exposades pels agents entrevistats, són:

Educació en el civisme:: Evitar el conflicte vianant-bici-VMPvianant
cotxe

•

En el model de mobilitat de Palma cal incloure l’àrea
metropolitana

•

Tenir en la mobilitat laboral al PMUS (Polígons, Hospitals,
Ho
front marítim hoteler...)

•
•

Reducció de la mobilitat en cotxe amb implantació
d’alternatives reals a l’oferta de la mobilitat activa
Mesures consensuades políticament a llarg termini que eviti
els canvis en projectes de ciutat ja iniciats: Tramvia vs
Metro, gran eixos de vianants, etc.

•

Diàleg públic – Bona política comunicativa per a explicar les
actuacions dins d’un projecte global de ciutat

•

Coordinació de tots els organismes lligats a la mobilitat
(Ajuntament, Consell Insular, EMT, ...)

VALORACIÓ D’ACTUACIONS
NS ESPECIFIQUES PREVISTES
PREV
A LA
CIUTAT
Als agents se’ls va demanar opinió sobre actuacions que
actualment l’Ajuntament té en estudi sent aquests els resultat:
VIANANTS
•

NIVELL D'ACCEPTACIÓ DELS AGENTS DE MESURES PREVISTES A CURT TERMINI

VIANANTS
ZBE centre ciutat
AMPLIACIO VORERES
NUREDDUNA

% Sí

% Sí, amb
condicions

No

58%
100%
72%

16%
0%
0%

26%
0%
28%

Falta d’adaptació dels ACIRE als comerciants

•
Definir
efinir com es farà la DUM: horaris, tipus de vehicles que
podran circular
•

Risc de desplaçament de vehicles a la 2a corona de la ciutat

•
Ajudes en l’adquisició de vehicles elèctrics i més punts de
recàrrega

ZBE Centre Ciutat Els agents que estan d’acord apunten alguns
matisos per a que l’actuació sigui positiva:

Els que estan en contra creuen que la pròpia tecnologia
te
s’anirà
adaptant i que afecta als més vulnerables que no poden comprar-se
comprar
un nou vehicle.

•
Ha d’haver alternatives reals (transport públic i aparcaments
de dissuasió) a l’accés en cotxe.

Ampliació de voreres Els agents que estan d’acord apunten
alguns matisos per a que l’actuació sigui positiva:
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•
Cal limitar la implantació de restauració i tterrasses, per
evitar l’afectació al resident pel monocultiu de la restauració (soroll i
substitució del comerç quotidià)
Nous eixos de vianants: Nuredduna Els agents que estan d’acord
apunten alguns matisos per a que l’actuació sigui positiva:

•
que siguin bicis elèctriques pel pendent de la ciutat Els que
estan en contra creuen que:
•

cal un manteniment que no es fa

•

és un servei molt car en relació als usuaris que l’utilitzen

•
Cal limitarr la implantació de restauració i terrasses: Per
evitar l’afectació al resident pel monocultiu de la restauració (soroll i
substitució del comerç quotidià)
•
Cal donar alternatives d’estacionament si es suprimeix
oferta Els que estan en contra creuen que:
•
es podria reduir els carrils de circulació però no eliminar el
trànsit totalment
•

obliga a desviar transport públic

•

suposa un problema pels veïns immediats: soroll

BICICLETA/VMP

NIVELL D'ACCEPTACIÓ DELS AGENTS DE MESURES PREVISTES A CURT TERMINI

TRANSPORT PÚBLIC
MILLORA ACCESSIBILITAT ATURADES
MILLORA SERVEI EMT (SMART MOBILITY)
DESCARBONITZACIÓ FLOTA BUSOS

% Sí

% Sí, amb
condicions

No

100%
100%
100%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

VEHICLE PRIVAT

NIVELL D'ACCEPTACIÓ DELS AGENTS DE MESURES PREVISTES A CURT TERMINI
% Sí
BICICLETA/VMP
AMPLIACIO XARXA CICLISTA
XARXA APARCAMENTS BICIS
AMPLIACIÓ I MILLORA BICIPALMA

TRANSPORT PÚBLIC

92%
100%
73%

% Sí, amb
condicions
0%
0%
0%

NIVELL D'ACCEPTACIÓ DELS AGENTS DE MESURES PREVISTES A CURT TERMINI

No
8%
0%
27%

Bicicleta pública Els agents que estan d’acord però apunten
alguns matisos, diuen:

VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT
IMPLANTACIÓ ELEMENTS TEMPERAMENT TRÀNSIT
AMPLIACIÓ ORA
TARIFICACIÓ AMBIENTAL ORA

•

% Sí

% Sí, amb
condicions

No

100%
75%
80%

0%
6%
0%

0%
19%
20%

Ampliació de l’ORA
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Alguns agents que estan d’acord apunten, per que l’actuació sigui
positiva, que hi hagi alternativa real de transport públic i
d’aparcaments dissuasori.
Els usuaris que estan en contra creuen que el creixement de l’ORA
pot atraure més vehicles
•

Tarifació ambiental de l’ORA

Alguns agents que estan en contra creuen que pot haver afectats
pel condicionant sòcio-econòmic.

PROBLEMES I ACTUACIONS
NS PER MODES DE TRAN
TRANSPORT
A continuació es detallen els principals problemes de mobilitat
plantejats pels membres de la Mesa per a cada mode de transport i
possibles actuacions de millora per a cadascun d’ells.
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Vianants
Problemes detectats
•

Voreres estretes en mal estat, brutes, amb
mobiliari urbà entorpidor: Dificultat especial per
PMR

•

Falta d’accessibilitat: guals als passos de
vianants

•

patinet-bicicleta. No
Problemàtica fricció vianant-patinet
hi ha vigilància

•

Risc de gentrificació amb
mb la peatonalització de
carrers

•

Falta de seguretat als entorns escolars

Actuacions proposades
•

Increment de les zones de vianants

•

Millora de l’amplada de les voreres

•

Adaptar la ciutat al vianant: que els corredorscorredors carrers de
vianants arribin també als barris fora Via Cintura

•

Tancament l’interior d’Avingudes amb millora del transport
públic: menys congestió, menys contaminació

•

Planificar la ciutat amb més massa vegetal a la via
pública, en especial els nous eixos de vianants

•

Fomentar els desplaçaments actius (a peu/bici) amb
beneficis econòmics per l’usuari

•

Implantació de semàfors sonors i més temps pel vianant
(exemple: Avingudes/Alemanya)

•

Reducció de carrils de circulació: Avingudes

•

Millora entorn escolar: no itineraris si no taca d’oli,
penalitzant l’accés en cotxe

•

Tanques a les voreres a sortides d’escoles, parcs i centres
d’oci
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Bicicleta i VMP
Problemes detectats
•

EL VMP estan en expansió i cal regular
•

•

Falta de carrils-bici
bici de connexió del
campus universitari amb la ciutat i els
barris perimetrals en general
•

Carril bici de Son Cladera no té
continuïtat

•

Falta de connexió dels polígons
industrials (mobilitat laboral)

•

Falta de senyalització d’orientació pels
ciclistes

•

La xarxa ciclista sobre la vorera genera
accidents
Falta de manteniment al servei BiciPalma
Falta d’intermodalitat bus i tren:
Autobusos només permeten bicis
plegables i tren no permet a les hores
punta

Ampliació xarxa ciclista

•

Adaptar la ciutat a la bicicleta: que la xarxa ciclista arribi
també als barris

•

Xarxa ciclista prevista no contempla l’accés als centres
educatius
•

bici a la calçada, no a la vorera
Projectar els carrils-bici
•

•

Carril-bici
bici infrautilitzats

•

Normativa clara i compliment pels VMP
•

Falta de manteniment dels carrils
carrils-bici
•

•

Actuacions proposades

•

Incentiu de la bici privada amb ajudes econòmiques
Millora de punts negres de la xarxa: falta de protecció
(pilones), cruïlles\

•
•

Millora de BiciPalma: Bicis i estacions

Millora dels carrils bici (paviment i iluminació) a Can
Pastilla - Coll d’en Rabassa -Ciutat
Ciutat Jardí
Prohibició dels VMP
MP (patinets, segway): vehicles sense
assegurança

•

•
•

Espais als trens i busos per a bicis

Més aparcaments a les estacions de tren
•

Aparcaments bicicletes dins escoles
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Transport Públic
Problemes detectats
•

Mala freqüència en general. Línies L23, L35, L8
saturades a les Hores punta
•

•

•
•

SAE poc fiable

No cobreix bé els grans centres de treball

Millora de la freqüència a tot el transport
públic i horaris més amplis

•

•

•

Falta de competitivitat amb el cotxe

•
•
•

Millora de les rampes dels autobusos
Extensió de les plataformes i marquesines
a les aturades

Sistema tarifari complicat. El bitllet senzill és car

•

Metro a Son Espases, no el tramvia
Millora de la digitalització dels autobusos

•

Falta d’accessibilitat dels PMR: Rampes dels busos
fallen i falten plataformes a les aturades

Lligar els horaris d’algunes línies als
escolars

Tramvia a l’Aeroport i a tot el front marítim
•

Costa trobar llocs de compra i de recàrrega de targetes

•

•

Falta de carrils VAO als accessos a la ciutat

Campus Universitari: Poca freqüència de pas dels
autobusos especialment a l’estiu (treballadors); falten
aturades als edificis

•

Carrils Bus VAO als accessos a la ciutat

•

Falten carrils bus fora del centre

Increment de les freqüències

•

Transport interurbà poc competitiu

•

•

•

Falten línies transversals i circulars: barris mal
comunicats
•

•

Actuacions proposades

Increment d’oferta ferroviària a la zona
metropolitana
Línia de bus del centre a l’estadi de Son
S
Moix
Reconvertir la xarxa radial de bus en línies
transversals
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•
•
•

Servei nocturn insuficient

•

Creació d’una línia circular que comuniqui
els barris perifèrics

•

Carrils bus també als barris perifèrics i als
accessos a la ciutat

Falta enquestes de satisfacció

Continua supressió de parades de taxi

•

Integració tarifària completa: TIB i EMT

•

Simplificar sistema
ma pagament transport
Públic: Targeta única (inclòs BiciPalma)

•

Implantació tarifa inversa: +distància =
+barat

•

Museu del transport al tunel ferroviari
Pl.Major
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Vehicle Privat
Problemes detectats
•

Actuacions proposades
•

Saturació de les vies bàsiques especialment
a les hores punta

•

•

Saturació i estacionament il·legal a zones de
concentració de col·legis
•

Via Cintura: limitació a 80km/h genera
retencions

•

•
•

Falta de compliment de les velocita
velocitats
màximes

•

Reducció de carrils pel cotxe i guanyar espais pel vianant i
bici/VMP
•
•
•

Ajudes reals per l’adquisició del vehicle elèctric
Abaratir els costos fiscals de la moto elèctrica

Increment dels punts de recàrrega (actualment amb falta
de manteniment)

Ciutat sorollosa i no hi ha control dels
vehicles
•

Carril VAO a l’aeroport

Replantejament de la velocitat màxima (80km/h) de Via
Cintura: passar a 100km/h

Incongruència entre senyalització antiga i
nova de velocitat màxima

•

Millora dels accessos a la Via Cintura

•

Problemes d’educació viària

Fomentar que els escolars accedeixin a peu, bici o
transport públic
•
•

•

Segon cinturó de ronda

Regulació especial als àmbits escolars

Baixar Ciutat30 a Ciutat20 als entorns de les escoles
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Aparcament
Problemes detectats
•

•

Problemes d’estacionament al centre ciutat
•
•

Reducció del cotxe a la via pública però donant
solucions d’aparcament primer (pàrquings
subterranis)

Sistema ORA saturat

Falta de places d’estacionament PMR

•

Falta d’estacionaments P&R amb llançadores

•

Falta d’aparcaments de residents a baix preu

•

Actuacions proposades

•
•
•

Els PMR només poden estacionar 30’ a CD

•

Falta d’estacionament per autocars escolars

Increment d’estacionament per a motos

Més Aparcaments de dissuasió amb connexió de
transport públic i BiciPalma
iciPalma al centre

Falta de control de l’indisciplina d’estacionament
•

Més aparcaments per a Residents

•

Aparcaments de dissuasió al front marítim Via
Cintura amb servei de llançadores
•

•

Potenciar els aparcaments públics actuals
Ampliar la dotació de places als nous edificis
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Distribució de mercaderies
Problemes detectats
•

Actuacions proposades

Les places de càrrega i descàrrega estan
saturades per industrials que no estan fent
CD
•

•

Hi ha la mateixa oferta de CD que fa 20
anys

Incrementar les places CD

•

Implantar sistema d’informació de disponibilitat de plaça
(experiència pilot)

•

Creació de Central Integradora de Mercaderies a Palma

• Estacionament per a vehicles industrials. Molts camions
provinents dels vaixells no disposen de llocs d’estacionament en
espera al Polígons

Activitat turística
Problemes detectats
•

•

Actuacions proposades

Ha augmentat molt el cotxe de lloguer en
circulació al centre ciutat. El perfil del turista
ha canviat radicalment: Abans de la
Pandèmia, el 80% era a través d’operadors
turístics; ara només el 20%.
Dificultat d’accés a la INFO sobre transport
públic. Pocs punts de compra de targeta.
Dificultat de compra de títols oferts a la web

•
•

•

Millorar l’accessibilitat als hotels en cotxe de lloguer

•

Inclusió dels hotels als ACIRE: Targetes pels clients

Incentiu
u d’ús dels autocars turístics per que no accedeixin els
turistes a Ciutat amb cotxe privat
Espais d’estacionament pels autocars discrecionals turístics

•

Increment de reserves d’autocars als hotels: fixar únics punts de
recollida de turistes per sectors (com
(co Calvià)

•

Web Visitpalma: integrar oferta turística privada (tous) per evitar
viatges en vehicle privat
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