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1.2. Contingut i abast de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental

1.

INTRODUCCIÓ

1.1. El procés d’avaluació ambiental estratègica
El present informe és part integrant del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
de Palma (PMUS) i concreta la seva avaluació ambiental estratègica.
L’avaluació ambiental estratègica (AAE) és l’instrument preventiu que
permet integrar els aspectes ambientals i de sostenibilitat en la presa de
decisions sobre els criteris i orientacions proposats pel PMUS i que,
potencialment, poden provocar efectes sobre el medi ambient, tant
positius com negatius.
L’informe s’emmarca en la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 de juny de 2001, sobre l’avaluació ambiental de
determinants plans i programes, l’aplicació de la qual gira en bona mesura
a l’entorn d’un document tècnic: l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA).
També és coneguda com a Directiva d’avaluació ambiental estratègica
(DOCE 197/30 de 21 de juliol de 2001).
Aquesta Directiva es troba transposada a l’Estat Espanyol mitjançant la Llei
21/2013, d’avaluació ambiental, que estableix que els plans i programes
sectorials elaborats per les diferents administracions públiques en els
àmbits del transport i l’ordenació del territori entre d’altres àmbits,
requereixen l’elaboració per part del promotor d’una avaluació ambiental
estratègica per la seva aprovació.

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Palma és un pla sectorial establert
per la Llei 4/2014, de Transports Terrestres i Mobilitat Sostenible de les Illes
Balears, de jerarquia inferior a les Directrius Nacionals de Mobilitat.
El procés d’avaluació ambiental estratègica inclou l’elaboració del present
EAE, el qual analitza des de l’òptica ambiental el Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible de Palma. L’EAE és elaborat per l’Ajuntament de Palma (com a
promotor del pla) i té per objectiu identificar, descriure i avaluar els
probables efectes significatius sobre el medi ambient que puguin derivarse de l’aplicació del pla, així com les alternatives raonables, tècnica i
ambientalment viables, que tinguin en compte els objectius i àmbit
territorial d’aplicació del pla.

2.
ESBÓS DEL CONTINGUT I OBJECTIUS PRINCIPALS
DEL PMUS
La figura dels PMUS s’emmarca en el marc de la Llei 4/2014, de Transports
Terrestres i Mobilitat Sostenible de les Illes Balears, relatiu a determinats
instruments de planificació de la mobilitat. El PMUS constitueix el
document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible a
Palma.
S’estableix l’any 2030 com a any horitzó del Pla. Segons la Llei 4/2014, de
Transports Terrestres i Mobilitat Sostenible de les Illes Balears, aquest
PMUS haurà de ser revisat cada vuit anys.
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El PMUS recull el següent contingut, d’acord amb les seves fases
d’elaboració:
1) El diagnòstic de la situació actual de la mobilitat.
2) Els objectius concrets a mig i llarg termini en materia de mobilitat.
3) Mesures concretes de mobilitat sostenible que permetin assolir
els objectius proposats.
4) Anàlisi de viabilitat de les mesures propostes a partir de criteris
econòmics, socials i ambientals.
5) Estudi econòmic-financer que valori les actuiaicones proposades i
establixi els mecanismes de financiació oportunts.
6) Els procediments per al seu seguiment, avaluació i revisió.

2.1. Objectius del pla
Els objectius del PMUS 2022-2030 aconseguir una mobilitat més Neta, més
Amable, més Segura i més Eficient, de manera que totes les mesures que
integren el pla s'enfocaran, individualment o en conjunt, cap a la
consecució d'aquests quatre objectius.
Bona part dels objectius del Pla, principalment els vinculats a seguretat
viària, qualitat de l'aire o reducció d'emissions de gasos amb efecte
d'hivernacle, han de respondre, com a mínim, a la normativa establerta per
la Unió Europea, que és garant del seu compliment.
1.1.1. Una ciutat més Neta (sostenible)

Un model de mobilitat més neta implica la minimització dels impactes
negatius que la mobilitat genera sobre el futur del planeta: l'emissió de
gasos d'efecte hivernacle i el consum d'energia no renovable com els
combustibles fòssils .
Aquests objectius a 2030 queden recollits en les conclusions del Consell
Europeu d’octubre de 2014. En aquest document es va aprovar el Marc
d’actuació en matèria de clima i energia fins al 2030 que contempla una
sèrie de metes i objectius per tota la UE durant el període 2021-2030.
Aquests objectius s’han recollit en la “Ley de Cambio Climático y transición
energètica” y son:
■

Les emissions del conjunt de la economia espanyola a l’any
2030 s’hauran de reduir en, al menys, un 23 % respecte a
l’any 1990 i s’haurà d’assolir la neutralitat climàtica a més
tardar a l’any 2050.
■ Participació de les energies renovables de, al menys, un 32%
sobre la total consumida en 2030.
El Pla proposa per al 2030, que, com a mínim, un 20% del parc circulant
correspongui a vehicles elèctrics, la qual cosa obliga a la creació de més
punts de càrrega (electrolineres) a la ciutat.
1.1.2. Una ciutat més Amable (qualitat de vida)
Les necessitats de mobilitat de les persones no han de condicionar la
qualitat de vida dels ciutadans Palma. Així l'ocupació d'espai públic i les
molèsties que la mobilitat motoritzada genera s’han de reduir radicalment,
especialment pel que fa als nivells de qualitat de l'aire i acústics i
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l'accessibilitat universal dels ciutadans, especialment en la mode peu, que
és el comú a tots. Per crear una ciutat més amable, es requereix que:
a) Els nivells de congestió atmosfèrica i acústica no superin els límits
establerts a nivell europeu o mundial
En concret, i pel que fa al NO2, els límits d'immissions establerts són els
següents:
•

Valor límit horari: 200 g/m3 de NO2 que no podran superarse en més de 18 ocasions per any civil.

•

Valor límit anual: 40 g/m3 de NO2.
Figura 1.

Pel que fa a la contaminació acústica, el mapa estratègic de soroll s’indica
que en el primer anell de la ciutat, format per les Avingudes Mallorca,
Portugal, Alemanya, Comte de Sallent, Joan March, Alexandre Roselló i
Gabriel Alomar i Villalonga, destaca clarament sobre la resta de les vies de
la ciutat, amb nivells sonors que superen els 75 dBA al període dia i els 65
dBA al període nit. Es planteja com a objectiu que en cap cas es superin els
70 dBA a cap carrer de la ciutat.

Mapa de soroll del sector central de Palma: Ciutat Antiga i
Eixample (2015)

b) La ciutat estigui més adaptada a les persones amb Mobilitat
reduïda
És un objectiu d'aquest PMUS avançar cap a un sistema que permeti
millorar les condicions de mobilitat de gent gran, nens o que puguin
experimentar per patir algun grau de discapacitat física o mental que
redueixi la seva mobilitat.
c) Més espai públic de convivència
Això implica concebre l'espai públic com un espai compartit per al seu ús
per part de diferents actors, amb diferents realitats i graus de
vulnerabilitat.
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Cal reforçar el paper del vianant, protegir com a màxim exponent de la nova
cultura de la mobilitat sostenible que, juntament amb la bicicleta, ens
permeti reconstruir la proximitat com un actiu de la ciutat.
d) La ciutat sigui més accessible
És un objectiu d'aquest PMUS avançar cap a un sistema de transport
accessible, el que suposa una mirada detinguda als col·lectius de ciutadans,
per reconèixer les seves necessitats específiques i definides per les seves
característiques diferenciadores, per la seva situació i la seva realitat.
Es tracta d'augmentar l'autonomia dels grups socials sense accés a
l'automòbil i equilibrar la balança, per oferir les mateixes oportunitats a
totes les persones, perquè els seus desplaçaments es produeixin amb una
qualitat suficient i a un cost assumible.
Atenent als principals reptes que evidencia el diagnòstic, aquest PMUS es
centrarà en dos aspectes principalment:
- Xarxa de vianants i ciclista còmoda i segura
- Xarxa de transport públic de qualitat
1.1.3. Una ciutat més Segura
Aquest Pla, en relació amb la seguretat viària, assumeix absolutament els
objectius de la comunicació «Europa en moviment: una mobilitat
sostenible per a Europa: segura, connectada i neta» (2018): que són reducció del nombre de víctimes mortals d'accidents de trànsit en un 50%
entre el 2020 i el 2030, així com -reducció del nombre de lesions greus en
un 50% en el mateix període.

També es considera l’objectiu de mobilitat segura des del punt de vista de
la seguretat ciutadana, principalment la disminució del risc real i percebut
per les dones en els seus desplaçaments.
1.1.4. Una ciutat més Eficient
Un sistema de mobilitat competitiu ja que la mobilitat, entre altres coses,
és part del procés productiu de la ciutat, i contribueix al seu dinamisme
econòmic i social. Els nivells de congestió, entesos com el temps perdut en
els desplaçaments imputables a una excessiva demanda de mobilitat
motoritzada sobre un viari limitat comporta enormes costos individuals i
col·lectius.
Pel que fa a la competitivitat en vehicle privat es parteix del repte de no
incrementar els nivells de congestió actuals en període lectiu al final de
l'horitzó del Pla 2030. Activitats essencials com el transport de mercaderies
o l'activitat de les flotes es veurien seriosament afectats si aquests nivells
creixessin de manera significativa.
Després de la revisió parcial de la Directiva del 2012 (2012/27/CE) el 2018
mitjançant la modificació de la Directiva 2018/2002/UE, l’objectiu per
reduir el consum d'energia final per al 2030 es va establir en el 32,5%, la
qual cosa es tradueix pel present pla en una reducció del consum d’energies
fòssils en la mateixa proporció.

2.2. Àmbit d’aplicació
L’àmbit del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Palma és el
conjunt del terme municipal, que té una extensió de 208,6 km2 i una
població l’any 2020 de 422.587 habitants.
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El Pla de Mobilitat Urbana de Palma suposa l’actualització i revisió del
PMUS realitzat l’any 2014. La vigència del pla és l’horitzó 2030, tot i que
també s’elabora una visió estratègica per a l’horitó 2025. Existeix la
possibilitat de fer revisions parcials i l’obligatorietat –fixada per la Llei
4/2014, de Transports Terrestres i Mobilitat Sostenible de les Illes Balears
– d’una revisió transcorreguts 8 anys.
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3.
RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES
CONNEXOS

▪

3.1. Plans europeus
A nivell europeu, el PMUS s’emmarca dins del Sisè Programa d’Acció de la
Unió Europea, d’on destaquem l’objectiu de continuar amb el protocol de
Kyoto, on s’estableix una reducció de les emissions en un 8% per al període
2008-2012, respecte a l’any 1990, mentre que a partir d’aquest període es
farà necessària una reducció més intensa, d’entre el 20% i el 40%. Per
portar a terme aquest objectiu el Programa estableix diverses propostes,
entre les quals figura: “integrar els objectius del canvi climàtic a las
diferents polítiques comunitàries, especialment a les polítiques d’energia i
transport”.
3.1.1. 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.
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 compliment i es recullen als objectius
del present pla. En concret, la mitjana diària 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.

▪
▪
▪

▪
▪
▪

3.1.2. Llibre Blanc “Transport 2050” de la Comissió Europea (2011)
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 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
llibre Blanc realitza una gran aposta per les Smart Mobility dedicant
una línia estratègica 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.
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 els fluxos.
Infraestructura intel·ligent (terrestre i espacial) per assegurar el màxim
seguiment i interoperabilitat de les diferents formes de transport i
comunicació entre la infraestructura i els vehicles.
Normes d'interoperabilitat de la infraestructura de tarifació vial per als
vehicles nets.
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▪

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

a

3.1.3. 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).
3.1.4. 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 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.
3.1.5. 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 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 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.”

3.2. Plans estatals
3.2.1. 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:

▪

▪

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 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
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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
amb hàbits de vida saludables.

•

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

•

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 de transport
elèctrics privats, incloent-hi punts de recàrrega.

•

Mesures d'impuls de la mobilitat elèctrica compartida.

3.2.2. 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'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 que la concessió de qualsevol ajuda o subvenció
a les administracions autonòmiques o entitats locals inclosa en la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat i destinada al transport públic urbà o
metropolità, es condicionarà al fet que l'entitat beneficiària disposi del
corresponent Pla de Mobilitat Sostenible, i al seu coherència amb
l'Estratègia Espanyola de Mobilitat Sostenible.
3.2.3. 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 d’actuació i mesures
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concretes, existint diversos grups de treball horitzontals en el MITMA
treballant en ells:

sempre que així ho senyalitzin). Per la seva banda, les vies amb dos carrils
o més per sentit mantenen els 50 km/h.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Eix 8: Aspectes Socials i Laborals

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 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.

Eix 9: Evolució i Transformació del MITMA

3.3. Plans autonòmics

Eix 1: Mobilitat per a tots
Eix 2: Noves Polítiques Inversores
Eix 3: Mobilitat Segura
Eix 4: Mobilitat de Baixes Emissions
Eix 5: Mobilitat Intel·ligent
Eix 6: Cadenes Logístiques Intermodals Intel·ligents
Eix 7: Connectant Europa i Connectats al Mon

3.2.4. 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, 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-la fins als 50 km/h,

3.3.1. 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.
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b) L'impuls a la mobilitat sostenible entesa com la que se satisfà en un
temps i amb un cost raonable que minimitzen els efectes negatius sobre
l'entorn i la qualitat de vida de les persones.
c) La implicació de la societat en la presa de decisions que afectin la
mobilitat de les persones i les mercaderies.
d) El compliment dels tractats internacionals vigents a Espanya relatius a
la preservació del clima i la qualitat ambiental, pel que fa a la mobilitat i
l'adequació a les polítiques comunitàries en aquesta matèria.
e) L'establiment de nous serveis de transport supeditat a l'existència d'un
volum de demanda d'acord amb els costos d'inversió, operació i
manteniment, tenint en compte les maneres alternatives de qualitat,
preu i seguretat adequades, com també els resultats de la avaluació
ambiental.
Objectius
a) Contribuir a millorar el medi ambient urbà i rural, la salut i la seguretat
dels ciutadans, les polítiques de desenvolupament sostenible i
l'eficiència de l'economia, fent un ús més racional dels recursos naturals

d) Fomentar els mitjans de transport de menor cost social, econòmic,
ambiental i energètic tant per a persones com per a mercaderies, així
com l'ús del transport públic i col · lectiu i altres mitjans de transport no
motoritzat.
e) Fomentar la intermodalitat dels mitjans de transport, tenint en
compte el conjunt de xarxes i mitjans de transport que faciliten el
desenvolupament de mitjans alternatius al vehicle privat.
f) Fomentar mitjans de transport més accessibles com a via
imprescindible per aconseguir la integració i la millora de la qualitat de
vida personal.
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.
Els ajuntaments només tenen competències respecte dels mitjans de
transport que circulen íntegrament dins del terme municipal propi:

b) Integrar les polítiques de desenvolupament urbà, econòmic i de
mobilitat de manera que es minimitzin els desplaçaments habituals i
facilitar l'accessibilitat eficaç, eficient i segura als serveis bàsics amb el
mínim impacte ambiental.

a) Ordenar i gestionar el transport públic i privat de viatgers.

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.

c) Incoar, tramitar i resoldre els expedients sancionadors per les infraccions
que es cometin en la prestació dels serveis en l’àmbit territorial propi.

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.
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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 sobre les aturades urbanes dels serveis
regulars interurbans de viatgers.
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.
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.
h) Qualsevol altra competència que en matèria de transport per carretera
li atribueixi la legislació de règim local.
3.3.2. Pla insular del serveis de transport regular de viatgers per carretera
(2017)
El Pla de Viatgers per carretera de Mallorca vol fomentar la mobilitat en
transport col·lectiu gràcies a un nou model més eficient de transport
interurbà.
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, la modernització dels autobusos i del sistema d’informació i
l’atenció a l’usuari.

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.
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 la resta, 306.559.065 euros, es cobrirà amb els ingressos del servei.
Els canvis més destacats que inclou el Pla són:

▪

Increment de l’oferta de busos interurbans per donar un millor servei
a tots els nuclis i zones turístiques, en aplicació del principi 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 com:
•

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.

•

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.
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▪

▪
▪

▪

•

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 directes 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.

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.
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 nous: l’edat mitjana baixa de 13,3 a 3,5 anys.
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.
Implantació de sistemes d’informació per al viatger en temps real: a les
parades, dins els busos —pantalles i 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.

Bona part del Pla s’ha implantat amb la posada en marxa de les noves
concessions l’any passat.
3.3.3. Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears (2018)
El PDSMIB aposta per una important potenciació 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 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 al PDSMIB són les següents:

▪

Ampliació de la xarxa ferroviària
•

Creació del corredor ferroviari de Migjorn: PalmaLlucmajor en una 1ª fase

•

Ampliació i integració urbana de la línia de M1 Palma UIB fins a Son Espases i Parc Bit. A l’actualitat s’està
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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:
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 des de la Plaça d’Espanya.

o

Tram III: extensió fins al Sud-est des del nucli de
Can Pastilla fins a S’Arenal, deixant a una banda el
ramal de connexió amb l’Aeroport.
Figura 2.

▪

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 a la Via Cintura bidireccional (11 km).

•

Carril Bus-VAO a la Ma-19, entre 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
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considera oportú que de manera transitòria i fins a
l’execució de les infraestructures previstes en el Pla,
destinar un carril per sentit de la Ma-19, com a carril BusVAO mitjançant senyalització variable en determinats
períodes del dia, sense descartar que aquesta actuació
transitòria pugui allargar-se en el temps,

▪
▪
▪

Realitzar i aplicar un Pla d’aparcaments 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

3.3.4. Llei 10/2019 de Canvi Climàtic y Transició Energètica del Govern
Balear
El Govern Balear ha aprovat la seva pròpia llei de Canvi Climàtic, amb uns
objectius més ambiciosos i concrets que els determinats a nivell estatal:

▪
▪
▪

Reducció d’emissions: 40%, al 2030 i 100% el 2050.
Foment de les energies renovables: 35% de la producció energètica el
2030, 100% el 2050.

▪
▪
▪

▪

A partir de 2025 no podran entrar vehicles dièsel a les Illes Balears.

Electrificació/gasificació progressiva dels vehicles que utilitza el sector
públic

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 les següents:

▪
▪
▪

Autosuficiència energètica: 70% al 2050.

Instal·lació de plaques solars als grans aparcaments de més de 1.000
metres quadrats, nous edificis i naus industrials.

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.

3.3.5. Pla Director Sectorial de Carreteres de Mallorca

Per a aconseguir els objectiu la llei preveu les següents actuacions:

▪

A partir de 2035 no podran entrar a les Illes vehicles de benzina.

▪

Desdoblament de la Ma - 30, entre la Ma -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 (autopista Palma Inca) a Ma-11
(carretera de Sóller).
Prolongació Ma -30: Duplicació de calçada Camí dels Reis. L'últim
projecte presentat fins a la data, contemplava soterrar la via
connectora en el seu tram per camí dels Reis, tornant a la superfície al
polígon de Can Valero. Aquesta actuació, de moment, es troba
paralitzada.
Duplicació de calçada de la Ma - 1040 (carretera Establiments) entre
Camí dels Reis i la Ma -20 (via de cintura).
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▪
▪
▪

Ampliació d'un carril a l'autopista Ma-1 (autopista de Ponent) cap a
Palma Nova. S'afegirà un carril a costa de reduir la mitjana enjardinada
existent.
Proposta de completar diferents enllaços de la Ma - 20: amb la Ma -13,
la Ma -15 (autovia Manacor), barri de Son Gotleu i la Ma -19 (autopista
Llevant).
Enllaç de la Ma -19 (autopista Llevant) amb el Molinar. Obra en
execució.

3.4. Plans locals
3.4.1. Pla de Millora de la Qualitat de l’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.

L'execució d'aquestes actuacions estan pendents del que determini el
nou Pla de carreteres.

Figura 4.

Figura 3.

Actuacions previstes al Pla de Carreteres.

Evolució incisions de NO2. Fuente: Pla de Millora de la qualitat
de l’aire de Palma 2021

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 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
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primaris com el diòxid de nitrogen, generat majoritàriament pel trànsit de
vehicles.
En aquest 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 5.
Figura 4. Tones de NOx emeses per cada tipus de font
emissora a les Illes Balears (2011-2018). 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:
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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 present projecte.
A continuació es detallen algunes de les mesures plantejades al Pla.

3.4.2. 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
de 2002, sobre avaluació i gestió 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.

3.4.3. Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire 2011-2015
El Pla, realitzat pel Govern de les Illes Balears, emprèn les actuacions
necessàries per millorar la qualitat de l'aire del municipi amb vista a complir
amb les directrius europees i estatals sobre la matèria. En el moment de
redactar el Pla, Palma incomplia amb els límits establerts pel que fa a la
mitjana diària anual d'immissions de NO2.
Entre les mesures del Pla relacionades amb la mobilitat destaquen les
següents:
1. Equips de control de " retrofitting " per a vehicles. Control d'emissions de
contaminants a vehicles per part d'agents de l'autoritat al carrer.
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2. Gestió de contractes a l'Administració
- Nous vehicles, incloent vehicles de baixes emissions
- 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
- Diferenciació en les taxes dels aparcaments: Modificar els preus
de les tarifes ORA i aparcaments SMAP segons el grau de
contaminació del vehicle.
- Gestió de places d'aparcament: Informació mitjançant plafons de
l'estat dels aparcaments a l'entrada de ciutat.
- 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 urbana que asseguri facilitats per a un 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.
3.4.4. Planificació sobre el clima (PAES i PACES)
Les ciutats són responsables del 70% de les emissions de CO2 que es
generen al món i són especialment vulnerables als efectes del canvi 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.
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.
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, hem d'augmentar un 20% l'eficiència energètica
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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.

Climàtiques.

Tot i aquest objectiu, el canvi climàtic 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 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

Figura 6.

Àmbits i temàtiques de les accions del PAES. 2017

3.4.5. 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-hi el major
consens polític i ciutadà. Tant aquest procés de revisió com el de
participació mantingut al voltant d'aquest PMUS han establert vies de
comunicació efectiva per garantir la coherència del model de ciutat al que
un i altre contribueixen.
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En concret, i pel que fa a la mobilitat el nou PGOU recull, entre altres, els
següents aspectes:

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les diferents xarxes previstes (ferroviàries, viàries, de bicicletes i
vianants) incloent les alineacions corresponents en aquelles vies que
pateixen determinats estrangulaments (Manacor, Aragó, etc) i les
reserves de sòl previstes per a les vies interurbanes.
L'obligatorietat d'establir activitat comercial en els baixos de la xarxa
bàsica de vianants.
Les dotacions d'aparcament de l'activitat terciària.
La reserva d'espais per a aparcaments de dissuasió
La sobredotació l'aparcament residencial a aquelles zones de la ciutat
amb dèficit d'aparcament
El contingut que han de tenir els estudis de mobilitat generada que
estableix la Llei del Sòl.
Criteris d'urbanització per a nous equipaments, especialment escoles
(amplades de voreres, accessos motoritzats, etc.)
Dotacions d'aparcaments per a bicicletes en els nous edificis.
Reserves d'espais interiors (molls) per a la realització d'operacions de
càrrega i descàrrega en aquelles activitats comercials que superin una
determinada superfície.
Espais mínims d'emmagatzematge en els comerços d'hostaleria i
restauració.

3.5. Resum d’actuacions a Palma
En relació als aspectes generals de la mobilitat i la sostenibilitat, els plans
coincideixen a garantir una accessibilitat universal i a afavorir la
intermodalitat i la integració tarifària de tots els modes de transport.
El planejament contempla una millora de la xarxa viària bàsica per a
vianants i bicicletes-VMP en tot el nucli urbà afavorint l’accessibilitat
d’aquests modes. Convé destacar les actuacions relatives a la bicicleta, amb
la creació de xarxes de connexió entre centres generadors, atractors i
d’intermodalitat de viatges: nucli urbà, zones industrials i connexions
exteriors.
La planificació prevista en materia de transport públic, a més la
reestrucuració de la xarxa de l’EMT engloba el creixement de la xarxa
ferrovària amb l’ampliació del metro i la implantació del tramvia al front
marítim de Llevant i al centre ciutat.
Per últim, sobre els aspectes energètics, es busca una diversificació de
l’energia i un augment en la utilització de les energies més sostenibles.
Entre les propostes concretes, destacar la voluntat de renovació del parc
de vehicles motoritzats amb un creixement del pes dels vehicles elèctrics,
tant a les flotes públiques como al parc privat.
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4.

DIAGNOSI

L’objectiu d’aquesta diagnosi és formular les bases del que després es
traduirà en objectius ambientals del PMUS. Aquest capítol es centra en els
problemes ambientals associats, sobretot, a la mobilitat motoritzada, i
identifica i descriu el paper dels mitjans de transport alternatius al vehicle
privat per pal·liar els efectes ambientals negatius.
Per tal d’establir els criteris de sostenibilitat ambiental de la mobilitat a
Palma, caldrà abordar la relació de la mobilitat amb el model energètic i
amb el model territorial; a més d’avaluar les següents externalitats del
sistema de mobilitat: el consum energètic del transport, les emissions de
gasos d’efecte hivernacle del transport i la seva contribució al canvi
climàtic, les emissions de contaminants atmosfèrics del transport nocius
per la salut humana i el medi ambient, la contaminació acústica relacionada
amb la mobilitat i l’accidentalitat.
Les mesures proposades al PMUS porten associats uns indicadors del grau
de contribució a la mobilitat sostenible que suposen. Aquests indicadors es
valoren al present EAE per tal de quantificar si s’assoleixen els objectius
fixats anteriorment.
A més s’ha de destacar el caràcter marcadament ambiental del pla,
inherent a la pròpia metodologia de treball: es parteix de la definició d’un
escenari objectiu amb impactes ambientals de la mobilitat molt inferiors i
quantificats en base a una bateria d’indicadors. És a partir de la
caracterització dels escenaris objectiu, actual i tendencial, que el pla
presenta les propostes d’actuació.

4.1. El model energètic i la mobilitat
Les previsions de disponibilitat de reserves de combustibles fòssils, en
funció del seu consum actual, són limitades. A més, caldrà tenir present
que aquest esgotament de les reserves portarà associada una crisi dels
preus. L’horitzó d’aquest fenomen és indeterminable, però es preveu que
esdevindrà abans del 2030. Cal tenir en compte que en els darrers anys el
sector transports és el que ha incrementat més la seva demanda
energètica.
Per tal d’anticipar-se a les tendències de futur, sembla lògic abordar la
mobilitat a partir de criteris energètics més eficients (disminució de la
inversió energètica per quilòmetre i passatger, i quilòmetre, per tona i, fins
i tot, disminuint el nombre de quilòmetres/any recorreguts) per millorarne l’eficiència.
En definitiva, l’estructura de mobilitat de la ciutat de Palma ha de tenir com
un dels eixos centrals el canvi de model energètic, necessari en termes
geoestratègics, econòmics i ambientals. Al mateix temps aquest canvi no
és possible sense un canvi en el sector transports.

4.2. El model territorial i la mobilitat
El municipi de Palma es defineix per un model de mobilitat basat, d’una
banda, per una zona urbana d’atracció de viatges quotidians, de mobilitat
obligada i no obligada dels residents insulars, i per una altra, per ser un
focus d’atracció de viatges de turistes que pernocten a la pròpia ciutat o a
la resta de l’illa de Mallorca. Territorialment, destaca una àrea compacta
(interior Via Cintura), monumental, residencial, comercial i de serveis, i una
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àrea més dispersa (fora Via Cintura) amb zones industrials, grans
equipaments (Universitat, Hospitals, Aeroport) i àrees residencials de baixa
densitat, a on la influència dels modes de transport més sostenibles i la seva
capacitat canvi de model tenen una menor incidència que a l’àrea central
de la Ciutat.
D’altra banda, les estimacions de mobilitat actuals, tot i que indiquen un
menor percentual pes dels viatges motoritzats aquest han crescut en
termes absoluts. A causa de la tendència dels darrers anys l’evolució
tendencial no és suficient per aconseguir el canvi de model modal desitjat.
4.2.1. Anàlisi territorial i socioeconòmica
Palma suposa el 46% del total de la població de l’illa. Tot i aquest fort pes
poblacional que té al conjunt de l’illa, és un important pol d’atracció per la
resta de municipis per la seva funció de capitalitat, amb un màxim d’una
hora de desplaçament en cotxe des dels punts més allunyats de l’illa.
La principal xarxa viària bàsica de Mallorca, que té un caire radial des de
Palma, desenvoca tota ella a la Via Cintura, cinturó de ronda que
circumval·la l’àrea urbana compacta de Palma. Es defineixen 3 sectors
bàsics a la Ciutat a partir de la morfologia urbana, que són:
-

Ciutat Antiga, coincidint amb la trama irregular i del nucli antic,
amb gran presencia monumental i comercial
Eixample, el creixements compactes del s.XX, on es troba el major
volum de població
Fora Via Cintura: nuclis poblacionals dispersos, polígons industrials
i nous equipaments de grans dimensions, com hospitals, centres
comercials o equipaments esportius.

La xarxa ferroviària de Mallorca també té una disposició radial des de
Palma, sent l’estació intermodal de Plaça Espanya el gran node ferroviari.
Pel que fa a la morfologia del terreny, la major part de l’àmbit urbà
compacte de Palma té un pendent poc acusat, excepte sectors específics
entre Cala major i Bellver. Per aixó, es considera que Palma es una ciutat
adient pels desplaçaments en bicicleta, i en molts casos, a peu, donades les
distàncies assumibles dins del Nucli Urbà.
Estructura i distribució de la població
La zonificació bàsica de Palma utilitzada al PMUS és la de barris, seguida de
les 3 grans zones morfològicament diferenciades, ja esmentades: Ciutat
Antiga, Eixample i Fora Via Cintura.
Actualment el municipi de Palma té 422.587 habitants, un 26,6% més
que l’any 2000, increment molt més acusat que el registrat al conjunt
d’Espanya en el mateix període (16,5%). 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, front la baixa densitat a l’extens sector de fora de Via
Cintura, amb 8 hab/ha.
Activitat econòmica
A Palma, és el sector de serveis i comerç el que aglutina el major volum
d’activitat econòmica, sent l’activitat turística molt important.
En el 2013 la ciutat de Palma registrava 182.000 de llocs de treball,
observant-se un descens proper al 10% respecte al 2005 com a
conseqüència de la crisi econòmica. Al 2021 aquesta davallada s’ha
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recuperat arribant als 209.000 llocs de treball, el que suposa un 15%
d’increment respecte l’any 2013.
Cal indicar que la diferència 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 entren diàriament a treballar a
Palma, viatges de llarg recorregut que obligadament han de realitzar en
mitjans motoritzats totalment o parcialment.
D'altra banda, en els últims 20 anys, s'han anat deslocalitzant activitats del
centre, amb destinació a la perifèria de Palma (fora de Via Cintura): centres
comercials, hospitals de Son Espases i Son Llàtzer, desenvolupament dels
polígons industrials (Son Castelló i Son Rossinyol) i la Universitat. 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.
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Figura 7.

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 d’en Rabassa
i Rafal Vell.
Fora Va Cintura: <500 m2/Ha. Els barris del Sud-Oest de l’Eixample
també tenen aquesta baixa densitat comercial.
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L’activitat industrial, al contrari de l’activitat terciària, es concentra
majoritàriament fora Via Cintura, als polígon de Son Castelló 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).
Centres d’atracció i generació de viatges
En relació a les zones d’activitat econòmica, els grans generadors de viatges
són el nucli central comercial i de serveis, els polígons industrials, l’entorn
de l’Aeroport i l’oferta hotelera de la costa de ponent i de llevant.
Hi ha centres comercials com són Portopí, el Fan i altres àrees comercials
com el sector Ocimax.
Parc de vehicles i dades de motorització
Figura 8.

Localització de l’activitat comercial per barris

L’activitat d’oficines té encara una concentració més acusada a la Ciutat
Antiga que l’activitat comercial. Es plantegen 3 corones bàsiques:
-

-

Ciutat Antiga: >1.000m2/Ha d’oficines a tots el seus barris
1a corona Eixample: 500-1.000m2/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 Castelló, fora de Via
Cintura, també té aquest valors.
Resta de la ciutat: <500m2/Ha

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 vinculades al sector
turístic.
La motorització de Palma, amb 529 turismes/1.000 habitants, similar a
la mitjana espanyola (530) ha trencat el descens continuat des de 2001
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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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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.
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4.2.2. Anàlisi de la mobilitat global
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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%.
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%). En temporada alta s'observa una mobilitat bastant
estable entre les 9h i les 22hores sense variacions significatives.
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, 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.
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Figura 9.
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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-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.
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Figura 10. Comparació distribució modal al PMUS 2014 (2013) i la seva
previsió de futur (2020) amb distribució modal actual (2019)
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Pel que fa als turistes, es cert que l’ús del cotxe es menor, no arriba al 30% però pot ésser un percentatge que pot créixer amb motiu del lloguer Low Cost.
Donar 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 a viatges
interns que es podrien realitzar fàcilment amb modes sostenibles. En concret, un 10% dels viatges dels residents (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,
També cal constatar l’important pes de les mercaderies, que poden ésser responsables d’un 20% del total de viatges 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
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 11.

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 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 el 50-75% del total, seguit de
Ciutat Antiga , entre 30-50%, a les àrees allunyades de feble densitat urbanística no superen el 10%.
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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.

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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4.2.3. Xarxa de mobilitat a peu
Les relacions on hi tenen més pes 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%), coincidint 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 entre el 56% i el 92% del desplaçaments. Les

La distribució de l’espai de vianants dins de l’espai públic té un
comportament molt dispar entre la Ciutat Antiga, a on es concentren la
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, Sant Nicolau i Puig Sant Pere.
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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 desplaçaments a peu en la ciutat. En qualsevol cas es troba en línia amb
altres ciutats espanyoles.

el centre ciutat, i entre ells, respectivament,. 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. Aquesta xarxa permet
cobrir més del 80% de la població, considerant un radi de 350m.
A la xarxa bàsica definida, en termes generals, hi ha voreres acceptables, sobre
els 3 metres o superiors. No obstant això, segueixen observant en alguns trams
importants mancances tant pel que fa a les amplades de les voreres com a la
continuïtat dels itineraris (passos excessivament llargs per travessar el carrer
perpendicular, temps de verds escassos, obstacles a la vorera, etc.).
Pel que fa a l'Eixample, és habitual que les vies de la xarxa bàsica de vianants
disposi d'un secció de 20 m (Pérez Galdós, Nuredduna) amb voreres
compreses entre els 3 i 3,5 metres però amb abundant espai destinat al vehicle
tant aparcat (amb bateries incloses) com en circulació, el que dissuadeix el
passeig. A més, en moltes ocasions l'ample útil d'aquestes voreres és més
reduït, ja que es localitzen terrasses de bars.

Figura 3.

Abast de la superfície destinada al vianant al conjunt de l’espai
públic. Font: Elaboració pròpia

La xarxa bàsica de vianants, definida al PMUS de 2015, es composa per la xarxa
interior a les avingudes (Ciutat Antiga), i ja fora d’ella, per eixos radials i
transversals, els quals permeten connectar els diferents barris de Palma amb

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.
Finalment, hi ha trams d'aquesta xarxa viària bàsica de vianants amb voreres
inferiors als dos metres com poden alguns punts dels carrers Manacor,
Indústria, Aragó o Son Espanyolet. Dins de Centre Ciutat també hi ha vies amb
una oferta deficient o falta de continuïtat (c. Unió, Conqueridor, etc.).
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Hi ha plans específics, com el Pla de Protecció Especial del barri de Santa
Catalina, el qual proposa una sèrie de millores a l’espai públic amb la voluntat
de millorar la qualitat urbana de la zona: Implantació de plataforma única als
carrers locals, incorporació d’arbrat, remodelació de la plaça del Progrés
eliminant l’actual barrera que suposa el carrer Comte de Barcelona, entre les
parts nord i sud del barri o la construcció d’un aparcament soterrat a la plaça
el qual ha de permetre la realització de les actuacions anteriors que suposen
supressió de places a la calçada.

Figura 4.

Amplitud de voreres de la xarxa viària bàsica de vianants

Les voreres de la xarxa local disposa de voreres encara més reduïdes que a la
xarxa bàsica. 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.
En alguns barris com la Soledat, Son Fortesa o El Terreno, la majoria de carrers
tenen voreres inferiors a 1,5 metres, incomplint els criteris estatals
d'accessibilitat.

Figura 5.

Carrers de prioritat per als vianants

Les principals intensitats de l'àmbit d'estudi les trobem a la part nord de Centre
Ciutat (entre Sindicat i Rambla i al tram d'Avingudes comprès entre Camí de
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Jesús i Manacor). Allà se superen els 15.000 vianants/dia, amb més de 20.000
vianants dia a l'altura de Plaça Espanya, confirmant aquest punt com un
important centre intermodal i de generació / atracció de viatges. També
superen aquesta xifra carrers de vianants de Centre Ciutat. Altres vies amb un
important flux de vianants de l'interior de Centre Ciutat són Jaume III o l'Av
Antoni Maura.
Cal indicar que l'única via que supera els 10.000 vianants / dia fora de Centre
Ciutat és el carrer Blanquerna, on es va abordar el procés de peatonalització.
En un tercer nivell, entre 5.000 i 10.000 vianants dia, se situarien diferents
eixos radials en els trams més propers a Avingudes. Així, tant Nuredunna,
Aragó o Arxiduc, tenen un flux de vianants similar al del carrer Blanquerna
abans de la seva peatonalització.

4.2.4. Xarxa de mobilitat en bicicleta
Palma disposa d'una orografia força plana que dona una alta potencialitat a
l’ús de la bicicleta, exceptuant alguns sectors com el barri de la Seu o el de Son
Cotoner, o la zona occidental (el turó de Bellver i entorn.
Des de l'any 2008 al 2014 es va multiplicar per 2,5 la xarxa ciclista, passant de
26 a 63 km. L’oferta ha continuïtat creixent fins els 104km (75km 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 en relació a d’altres ciutats similars.
El carrils bici suposen el 77% de la xarxa ciclista total de la Ciutat seguida dels

ciclocarrers, amb un 13% , on s’inclou els 4,3km de l’eix costaner del sector de
l’Arenal.
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 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.
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 30 km / hora, i que a la majoria
dels carrers de la ciutat es circula, de mitjana, a menys 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.
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Figura 6.

Cobertura de les vies ciclistes. Variació 2014 - 2021
Figura 7.

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 conjunt que
circulen per la xarxa ciclista (Bicis+VMP).
Destaca l’increment de demanda del carrer Blanquerna respecte l’any 2014,
amb 1.900 usuaris diaris (d’ells 1.200 bicicletes).

Variació de la demanda dels carrils bici (2014-2021)

El sistema de bicicleta pública de Palma té una xarxa de 37 estacions de les
quals 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 de 100m 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 mitjana de 3,7 usos
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per bicicleta i dia. Les estacions que superen els 10.000 usos anuals al 2020 són
les de Pl.Espanya, Pl.Alexander Fleming i Blanquerna- Sant Bartolomé.
Actualment hi ha 4.000 places d’estacionament de bicicletes en 545 punts de
la Ciutat, concentrant-se el 77% a Ciutat Antiga i Eixample, àmbit on hi ha més
concentració població i d’activitat terciària.
4.2.5. Xarxes de transport públic
L’oferta de transport públic urbà compte amb un total de 36 línies diürnes i 4
nocturnes, 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% 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.
La velocitat comercial de la xarxa de l’EMT és de 18,8 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.
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 en transport públic,
situant-se la població no servida a les barriades més disperses.
El 59% de la població de la Ciutat es troba a menys de 350m d’una aturada de
transport públic urbà d’un pas superior als 10 autobusos/hora en hora punta.
Aquestes zones millor servides es concentren majoritàriament a Ciutat 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 8.

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

Les velocitats 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, Son Rapinya,
Ma-13A i el front marítim de Llevant.
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La previsió d’ampliació de 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.
La demanda total de les línies diürnes de l’EMT en 2019, entesa com el nombre
total de viatgers transportats, va ser de 43,2 milions de viatgers, un 11,4% més
de viatgers respecte a l'any 2014. 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.

43.192.618

44.000.000
43.000.000

Figura 9.

Velocitat de la xarxa de línies de l’EMT

Nombre d'usuaris

42.000.000

41.706.763

41.000.000

40.681.522
40.558.984

40.000.000
39.000.000
38.000.000

39.180.365

38.775.392

37.000.000

L’oferta actual de carrils bus, d’uns 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-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.
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. El sistemes d’informació pels usuaris es conformen
per un centenar de pantalles a les aturades.

36.000.000

2014

Figura 1.

2015

2016

2017

2018

2019

Evolució de la demanda (Període 2014-2019). Font: EMT

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%)
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.
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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.
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.

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.
L'oferta es presta amb serveis cada 15 minuts en dia feiner en període punta i
de 30 minuts en la vall. A mitjans de 2013 van començar a funcionar els serveis
de la línia M2 entre l'Estació Intermodal i Marratxí.

Les tarifes de l’EMT són força econòmiques amb abonaments amb viatges
il·limitats per només 39 € mentre que es penalitza al viatger ocasional amb 2€
pel bitllet senzill sinó te targeta ciutadana.

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

En aquests moments també s’està procedint a la integració tarifaria total amb
les targetes del TIB, de tal forma que sigui gratuït 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.
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 municipal de Palma.

Una de les principals fortaleses del sistema de transport públic interurbà TIB
gestionat pel CTM és la ubicació cèntrica de l'Estació Intermodal a Plaça
d'Espanya integrant els autobusos interurbans amb els serveis ferroviaris i de
metro així com amb les parades principals de la xarxa d'autobús urbà.
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).

El CTM disposa d'una targeta integrada que per als serveis d'alta freqüència
permet el transbordament gratuït entre els diferents modes de transport.
Recentment s’ha integrat la EMT.
La cobertura de les aturades del transport interurbà dins del municipi de
Palma (considerant una cobertura d’una radi de 350m.) cobreixen el 39% de
la població de Palma.
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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.

Figura 2.

Al plànol següent es detalla el volum d’usuaris del conjunt del transport
públic de Palma, a on es despren un pes important de la demanda de
l’àmbit 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.

Oferta i ocupació del transport públic (bus urbà, bus interurbà,
metro i tren). Total municipi
Figura 3.

Volum d’usuaris per aturada del transport públic (bus urbà,
bus interurbà, metro i tren). Total municipi.
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4.2.6. Xarxa bàsica del vehicle privat
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, en
alguns trams. Això comporta un important efecte barrera per al vianant.

Xarxa
local
65%

Figura 10.

sentit). En el costat oest de la ciutat el Camí dels Reis, de manera
discontínua, assumeix aquesta funció de tercera ronda.
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.

Accessos i
Via
Cintura
22%
Xarxa
bàsica
13%

Distribució de la xarxa viària per tipus

El segon anell clarament estructurat és el de la Via de Cintura, i que
constitueix una via segregada de gran capacitat (3 carrils per sentit en gran
part del seu traçat)..
A nivell més interurbà destaca una tercera circumval·lació més externa que
no està completada (MA-30 o segon cinturó). Així, té continuïtat entre
l'autopista de Llevant i la d'Inca, en aquests moments en fase d'ampliació
(amb previsió de convertir-se en una autovia de dos carrils de circulació per

Figura 11.

Jerarquia viaria de Palma

Les intensitats de trànsit registrades, responen en gran mesura, a la
jerarquia viària establerta:
a) Accessos. Les tres principals vies d’entrada a la ciutat (Ma-19, Ma13 i Ma-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 entrada registre un volum d’entre 2.000 i 3.000 veh/h. La
resta de vies d’entrada tenen uns volums de trànsit més baixos on
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destaquen la Ma-1110 i la Ma-11 amb intensitats que superen els
1.000 veh/h per sentit.
b) Vies Transversals. La principal via per volum de trànsit de Palma és
Via Cintura, per on transiten en hora punta de matí més de 5.000
veh/h per sentit. Les Avingudes configuren el segon eix
distribuïdor, amb intensitats en alguns trams d’entre 2.000 i 3.000
veh/h.
c) Radials. En ser major el nombre de vies radials el trànsit està més
repartit, i únicament alguns trams dels carrers Pasqual Ribot o
Aragó superen els 20.000 vehicles/dia i sentit. La resta d'eixos
radials suporten un trànsit inferior, entre 10.000 i 15.000
vehicles/dia i sentit.

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/h en
el moment punta del dia. 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.
L'increment de la permeabilitat, però, augmentant el nombre de passos de
vianants en vies de doble sentit, comporta trencar la coordinació
semafòrica amb el que això implica de minva de la capacitat del cotxe però
també per al transport públic.
En termes generals la xarxa viària de Palma permet una circulació fluida
durant l’hora punta de mati.
No obstant això, els trams que es consideren crítics durant l’hora punta
són:
- Accessos. Les intensitats registrades en aquestes vies (Ma-1, Ma-13 i Ma19) deriven en un nivells de saturació que superen en la majoria de casos
el 70%.

Figura 12.

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

- 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 Ma-1110.
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- Autopista de Llevant (Ma-19) a l’alçada del port. Aquesta via a l’alçada del
centre de la ciutat presenta alguns trams que superen el 70% de saturació.
- Ma-3011. En alguns trams es registren nivells que entre el 70% i el 90%
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, 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.
A l'interior de Centre Ciutat també es registra puntualment punts de
saturació, on destaquen el Carrer d’Aragó, en el tram més proper a la Via
Cintura, i el pg. Marítim.
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.
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. L’incentiu d’un canvi

modal en aquests desplaçaments escolars, tan millorant la segurerat de la
mobilitat a peu com l’increment dels serveis discrecionals d’autocars pels
escolars, han de ser unes mesures cabdals per a reduir la situació actual del
trànsit.
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Figura 13.

Velocitat mitjana dels vehicles motoritzats per sectors

4.2.7. Característiques del sistema d’aparcament
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 14.

PMR
93
895
545
1.533

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

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

Oferta d’aparcament residencial per tipus de plaça
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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 inexistents a Ciutat antiga, un 79% a l’Eixample
i el 95% fora Via Cintura.
Casc Antic
Eixample
Fora Via Cintura
Total

Figura 15.

00
63
2.008
0
2.071

Mixta
1.667
6.900
0
8.567

Acire
840
259
0
1.099

ZAR
60
0
0
60

Total Zona
ORA
2.630
9.167
0
11.796

Distribució de la places ORA per tipologia

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 el 15,6%, i només un 0,2% fora Via Cintura, corresponen
a les places 0/0 de Cala Major.
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, 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.
Considerant les places a calçada i fora calçada, 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.
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 places, respectivament, barris de caire urbanístic
compacte i amb un parc d’habitatges majoritari dels anys 60 i 70, sense
dotacions pròpies d’aparcament.
Hi ha força barris a on l’ocupació nocturna és elevada, amb una ocupació
global de la ciutat del 95% al període nocturn, 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 ocupació i molt similar, entorn al 98% mentre que els barris
fora Via Cintura tenen una ocupació conjunta del 88%.
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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 de Son Fortesa
Nord, rafal Vell i Verge de Lluc.

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 17.

Oferta d’estacionament pel forà

A palma hi ha 18 aparcaments públics (descomptant les places destinades
a residents)que sumen un total de 7.700 places i 14 pàrquings comercials
amb un total de 7.150 places, el que sumen en conjunt 14.800 places.
Figura 16.

Ocupació nocturna d’aparcament

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 barris 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.
Durant el període diürn, la demanda d’estacionament forana disposa de
136.000 places a tota la ciutat, de les quals el 87% es troben a la calçada,
baixant fins el 32% en el cas de la Ciutat Antiga. L’oferta específica per
aquesta demanda, les places regulades, aparcaments públics, comercials i

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. Les
superfícies comercials de Palma sumen un total de 7.150 entre les que
destaquen els grans aparcaments dels centres comercials de Portopí o El
Fan.
L’ocupació global de l’estacionament a la calçada a la ciutat és del 86% al
període diürn, període en que es reflecteix les necessitats de la demanda
forana, la 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 als barris fora Via Cintura
per la menor presència d’activitat forana.
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donat el seus nivells d’ocupació actual i la dels sectors limítrofes, amb
places no regulades.

86%

Mitjana

83%

Fora Via Cintura

Ocupació TOTAL USUARIS - Total places ORA
100%

90%

Eixample

102%

Ciutat Antiga

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

89,8% 90,6%

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

83,2%

80%

Ocupació DIÜRNA de l’oferta a la calçada

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.La zona
ORA en el seu conjunt té una ocupació mitjana del 84%, 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.

83,9%

60%

% d'ocupació diürna

Figura 18.

84,4%

78,7%

45,0%
40%

31,9%

20%

0%
1.1

1.2

1.3

Figura 19.

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

C.Major Total

Ocupació TOTAL de les places ORA

El conjunt de aparcaments públics gestionats per l’empresa municipal
SMAP absorbeixen prop de 6.000 cotxes diaris de mitjana anual dels quals
el 55% es concentren entre els aparcaments Via Roma i Antoni Maura, els
quals superen cadascun els 1.500 cotxes diaris.

Les places mixtes tenen una alta ocupació a tots els sector per la forta
presència del resident en aquestes places. Les places 00 no es troben
plenament ocupades complint la funció de donar una mínima accessibilitat
a la demanda forana a cada zona. Caldria revisar el actuals límits de la ORA
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4.2.8. Distribució urbana de mercaderies

PL.MAJOR (*)

915

ROSSELLÓ

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.

908

AMPÚRIES

96

MARQUES SÈNIA

273

SA RIERA

77

MANACOR

139

STA PAGESA

345

VIA ROMA

1.576

ANTONI MAURA

1.608
0

(*) 2021

Figura 20.

500

1.000

1.500

2.000

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 2/3 de la demanda entre els mesos d’abril i
octubre.
Actualment Palma disposa de quatre aparcaments de dissuasió senyalitzats
relacionats amb la xarxa de metro de la universitat: Son Sardina i Son
Fuster, Son Moix i Son Gibert. La xarxa actual d’aparcaments dissuasius està
incompleta amb falta de cobriment d’alguns dels eixos d’accés a la ciutat.
La previsió 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.

La demanda d’estacionament de càrrega i descàrrega corresponent al
sectors urbans de Palma és de prop de 75.600 estacionaments diaris, dels
quals la meitat es realitzen a l’interior de la Via Cintura. Cal tenir en compte,
per altra banda, el fort creixement que està tenint la distribució de
paqueteria vinculada a la venda on line.
Si s’analitza l’ocupació mitjana de les places CD al llarg del dia, considerant
exclusivament 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 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. Es agents socials entrevistats vinculats a la
distribució de mercaderies reclamen una major oferta de places CD.

4.2.9. L’accidentalitat
El volum d’accidents els darrers anys ha estat força estable, entre 380 i 420
accidents anuals, detectant-se una forta davallada l’any 2020 a
conseqüència de l’aturada econòmica i de la mobilitat a causa de la
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La distribució entre la tipologia de víctimes és similar als darrers anys amb
un lleuger increment del pes del ferits greus envers els ferits lleus.
Total Accidents

2018
397

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

Figura 1.

2019
383

2020
252

16
8
6%

10
12
9%

Implicació de la bicicleta i els VMP al conjunt d’accidents amb
víctimes a Palma. 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
de la crisi sanitària de la 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.

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 de velocitat, increment de temps de
verd pel vianant i analitzar els punts de major accidentalitat.
1,0%

0,7%
% vícitmes s/total

pandèmia de la Covid’19. Aquest any s’ha reduït en un 34% el nombre
d’accidents respecte l’any 2015. Tot i així, la sinistralitat es situa molt per
sota de la mitjana espanyola.

0,8%
0,6%

0,6%

0,5%
0,3%

0,4%

Bici

0,2%

VMP
0,0%

any 2019

Figura 2.

any 2020

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

En termes generals, la accidentalitat no s’ha reduït a Palma, al marge de la
reducció puntual per la pandèmia actual, detectant-se un increment en
modes en expansió com és la bicicleta i els VMP. Es per això que cal destinar
esforços en temes de seguretat viària, incidint en la educació viària,
campanyes d’informació i millora dels punts de risc de la Ciutat. Igualment,
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5.

DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS AMBIENTALS

Per assolir els objectius, el PMUS de Palma planteja el desenvolupament
d'una sèrie de línies estratègiques que tenen per objecte disminuir la
utilització del vehicle privat, fomentar els modes més sostenibles (transport
públic, peu i bicicleta) i integrar la mobilitat motoritzada essencial en
l'entorn urbà mitjançant la utilització de tecnologies més netes, la
transformació urbanística dels espais i la difusió d'hàbits de conducció més
respectuosos i sostenibles.
Son cinc les idees força o bases que guien la redacció de les propostes del
PMUS:
■

■

La urgència climàtica. Cada vegada són mes evidents els efectes del
canvi climàtic, i ho seran especialment en una ciutat mediterrània com
a Palma subjecta cada vegada més sovint als efectes dels temporals.
Per això, s’ha de fer una aposta decidida per a la reducció de l’ús del
cotxe i la seva transformació tecnològica a fonts energètiques que no
depenguin dels combustibles fòssils.
La “metropolinització” de la mobilitat. La resta de la illa de Mallorca
ha crescut tant en població com en centres d’activitat econòmica i és
previsible que aquesta tendència augmenti en els pròxims anys,
provocant un creixement del nombre de desplaçaments motoritzats
entre Palma i el seu “hinterland”. Per a evitar una dependència del
cotxe, tal i com succeeix ara, és imprescindible el ple desenvolupament
de la xarxa ferroviària prevista al Pla Director Sectorial de Mobilitat de
les Illes Balears així com la realització d’aparcaments de dissuasió.

■

Transversalitat. Fins ara s’ha prioritzat la millora de les xarxes radials
en tots els modes sostenibles. Si es vol una ciutat policèntrica i isòtropa
s’ha d’apostar por potenciar les xarxes de vianants, bicicletes i
transport públic transversals.

■

Proximitat. Tal i com s’ha comentat, la creació de centres d’activitat de
barri facilita l’accessibilitat als serveis i evita desplaçaments
motoritzats. El Pla aposta por la creació de “superilles” pilot a cadascú
dels barris que fomenti aquestes microcentralitats.

■

Optimització distribució de mercaderies. La singularitat de Palma al
ubicar-se en una illa, condiciona la distribució de mercaderies. Per tant,
s’han d’arbitrar solucions específiques que permeti un major nivell
d’eficiència de la càrrega i descàrrega de mercaderies a la ciutat.

S'estableixen un total de 7 línies estratègiques en què s'enquadren les
diferents mesures projectades. Aquestes línies estratègies són:
1.
MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI PÚBLIC I DE L’OFERTA PELS
VIANANTS. LA CIUTAT DELS 15 MINUTS
2.PROMOURE UN TRANSPORT PÚBLIC/COL.LECTIU CÒMODE I ACCESSIBLE
3.INTEGRAR L'ÚS DE LA BICICLETA I ELS VMP A LA CIUTAT
4.DISSUADIR LA MOBILITAT NO ESSENCIAL EN COTXE
5.REGULAR I ORDENAR LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES
6.PROMOURE I AFAVORIR LA UTILITZACIÓ DE VEHICLES MENYS
CONTAMINANTS
7.IMPULSAR HÀBITS DE MOBILITAT MÉS SOSTENIBLES I ASSEGURANCES A
TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓ, CONSCIENCIACIÓ I INFORMACIÓ.
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1. Mobilitat + NETA
(reducció 23% CO2)

2. Mobilitat + AMABLE

(< 70 dBA, 67% espai viari als modes
sostenibles)

3. Mobillitat + SEGURA

1. MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI PÚBLIC I DE L’OFERTA PELS
VIANANTS. LA CIUTAT DELS 15 MINUTS. UNA CIUTAT PER
PASSEJAR, PER GAUDIR
2. PROMOURE UN TRANSPORT PÚBLIC/COL.LECTIU CÒMODE I
ACCESSIBLE. CIUTAT CONECTADA
3. INTEGRAR L'ÚS DE LA BICICLETA I ELS VMP. CIUTAT INTERMODAL

4. DISSUADIR LA MOBILITAT NO ESSENCIAL EN COTXE

(reducció 50% ferits)

4. Mobilitat+ EFICIENT

(Disminució d’un 32% del consum
energètic)

5. REGULAR I ORDENAR LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE
MERCADERIES.
6.PROMOURE I AFAVORIR LA UTILITZACIÓ DE VEHICLES MENYS
CONTAMINANTS.

7. IMPULSAR HÀBITS DE MOBILITAT MÉS SOSTENIBLES I
ASSEGURANCES A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓ,
CONSCIENCIACIÓ I INFORMACIÓ

Figura 1.

Línies estratègiques del PMUS
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6.

DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES

6.1. Descripció d’escenaris considerats
6.1.1. 1Estratègia de priorització de modes
L'estratègia que aquest PMUS projecta amb vista a assolir els
objectius anteriors passa per la racionalització de l'ús de cada mode,
per descomptat, en base a la seva integració funcional. Aquesta
racionalització necessita, en primer lloc, una priorització de modes
de transport.
Així, el vianant és la manera universal i prioritària per naturalesa (tots
som o acabem sent vianants). Les dificultats a la mobilitat de
vianants a l'espai públic discrimina els desplaçaments no només de
les persones amb mobilitat reduïda, sinó de tota la població, durant
un període que s'estén a més d'un terç de la vida (infància, suport a
la mobilitat de les generacions anteriors i posteriors, i rebent el
suport de la generació posterior).
Per això, cal incrementar la qualitat urbana dels desplaçaments a
Palma, mitjançant la millora dels itineraris principals i l'ordenació de
l'espai públic. En aquest sentit, es planteja com a prioritari culminar
el pla de millora dels eixos radials i transversals de la xarxa bàsica així
com la priorització pel vianant de la major part de la xarxa local
mitjançant la implantació de superilles.

El transport públic, obert a tothom, constitueix l’altra manera
prioritària d’aquest Pla. Conforma la columna vertebral del sistema i
és la manera indispensable per garantir la mobilitat universal de tota
la ciutadania. En aquest sentit, la nova xarxa ferroviària prevista en
el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears constitueix
una oportunitat per a donar-li un impuls definitiu al transport públic.
La bicicleta, VMP i altres modes de micromobilitat es configuren com
un nou actor a la mobilitat de Ciudad Real que el Pla vol fomentar pel
seu escàs o nul impacte mediambiental o energètic, i la seva
versatilitat per completar un viatge multimodal porta a porta. Així, el
Pla proposa, completar la xarxa ciclista contemplada a l’anterior
PMUS.
També, el Pla dona resposta a la demanda de mobilitat de
desplaçaments, anomenats essencials en vehicle privat motoritzat.
Aquests desplaçaments essencials són aquells que només es poden
fer en aquesta manera. És a dir: la Distribució Urbana de
Mercaderies, serveis públics, etc., i els que es realitzen amb cotxe per
no existir alternatives raonables en altres maneres per
desenvolupar-se.

Pàgina 51

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC

Pla. Per això, el canvi modal resulta un element estratègic de primer
ordre per assolir les fites establertes a cada horitzó: 2023 i 2030.
Així, la disminució del nombre de quilòmetres recorreguts amb cotxe
redueix la contaminació, el consum energètic i la congestió, allibera
espai públic, a més de minimitzar el risc de patir accident.
En concret, els escenaris considerats són els següents:
a) Escenari actual 2019

Figura 2.

Piràmide clàssica priorització modal (dreta) i piràmide
multimodal (esquerra).

6.1.2. 1Objectius de Distribució modal i escenaris considerats
Un cop definits objectius i quantificats els indicadors associats, es
procedeix a la construcció dels escenaris de mobilitat com a procés
necessari per a l'avaluació quantitativa de la situació de partida i en
l'horitzó temporal de validesa del Pla 2030.

Es tracta de l'escenari de partida que s'ha configurat en la fase de
diagnòstic.
b) Escenari Tendencial 2030
En aquest escenari teòric s'ha projectat el que passaria cas de no
posar-se en marxa cap mesura específica addicional en matèria de
mobilitat. Així, només s'han incorporat les previsions establertes per
l'INE de creixement de població per a la Comunitat de les Illes
Balears, un 15% a 2035, estimant-se en un 10% a 2030. Es considera
que el nombre total de desplaçaments augmentarà en la mateixa
proporció fins a arribar prop dels 2 milions diaris.

És evident que l’indicador relatiu a la distribució modal, percentatge
d’usuaris en cada mode de transport, projecta amb gran nitidesa la
consecució de gairebé totes les estratègies programades i, en
definitiva, és molt sensible al nivell d’aproximació als objectius del
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Tal i com es veurà posteriorment, és quelcom inferior a l’augment de
nombre de desplaçaments previst al PGOU que es xifra en un 18%
pel 2040.
D'altra banda, s'ha estimat l'evolució del canvi del parc circulant en
funció del ritme de renovació registrada en els últims anys i d'acord
amb la progressiva implantació de les normes euro.
Pel que fa a la distribució modal, es considera els següents supòsits:
•
•

•

Es considera la disminució de la participació del mitjà peu
registrada entre 2013 i 2019 (2 punts)
Augment de la utilització de la bicicleta i els VMP en funció
del registrat els darrers anys, assolint en total un 3% del total
de viatges
Consideració de la hipòtesi baixa d’augment de demanda de
transport públic estimat en el Pla Director Sectorial de
Mobilitat de les Illes Balears (augment de 40.000 viatgers
diaris, un 18% dels que es registren actualment)

Tot i que disminueix en un punt la participació del vehicle privat, en termes
absoluts representa un increment del 9% del nombre de viatges a la ciutat.
També es considera un increment del 10% dels viatges de professionals
com a conseqüència de l’increment de l’e-commerce.

% de desplaçaments

Tipus
Residents Palma
interns
Residents Palma
externs
Subtotal
Residentsresidents
fora
Palma que van a
Palma
Turistes
Professionals
TOTAL

Figura 3.

Peubici

Milions de desplaçaments diaris

Privat PeuPrivat
T.Públic motoritzat bici T.Públic motoritzat Total

48%

14%

38% 0,54

0,16

0,43

1,12

11%
41%

17%
15%

72% 0,03
44% 0,57

0,04
0,20

0,17
0,60

0,24
1,36

7%
39%

16%
33%

0,04
0,04

32%

14%

77% 0,02
28% 0,05
100%
54% 0,63

0,19
0,04
0,23
1,06

0,25
0,13
0,23
1,98

0,28

Escenari tendencial, previsió de desplaçaments diaris

c) Escenari PMUS 2030.
Per assolir els objectius plantejats per al sistema de mobilitat l'any
2030 es requereix una menor presència del cotxe en el viari. Així, per
disposar d'una ciutat més amable i accessible el Pla proposa
augmentar sensiblement l'espai destinat al vianant i la bicicleta, tant
espacialment com temporalment destinant més temps de verd als
vianants. En aquest sentit es considera que es pot augmentar en dos
punts tant el nombre de desplaçaments a peu com els que es fan en
bici-VMP. Pel que fa a aquests últims això suposa duplicar la
participació respecte a l’escenari actual.
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Per compatibilitzar aquesta redistribució espacial sense incrementar
la congestió cal que el cotxe tingui menys pes en la distribució modal,
és a dir, cal la dissuasió d'aquella mobilitat no tan essencial en vehicle
privat i que es pot desenvolupar fàcilment en altres modes de
transport més sostenibles (peu, bici i transport públic).
En aquests sentit, el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes
Balears realitza una aposta important per l’augment de l’oferta de
transport públic, la “metropolitana” que és la que més fa servir el
cotxe en els seus desplaçaments. Considera dues hipòtesi en funció
del nivell de dissuasió de la utilització del cotxe en els centres urbans.
A l’escenari PMUS es considera que es pot assolir l’objectiu més
optimista doncs es considera actuacions de reducció de l’espai viari
destinat al cotxe per a donar-li a altres modes de transport més
sostenibles així com la dissuasió de l’ús del vehicle privat motoritzat
mitjançant l’ampliació de l’ORA i la implantació de la zona de Baixes
Emissions.

% de desplaçaments

Milions de desplaçaments diaris

PeuPrivat Peubici T.Públic motoritzat bici

Tipus

Residents Palma
interns
54%
Residents Palma
externs
12%
Subtotal
residents
46%
Residents fora
Palma que van a
Palma
Turistes
Professionals
TOTAL

Privat
T.Públic motoritzat

Total

15%

31%

0,60

0,17

0,35

1,12

30%
18%

58%
36%

0,03
0,63

0,07
0,25

0,14
0,49

0,24
1,36

8%
43%

30%
34%

0,02
0,06

0,08
0,05

37%

19%

62%
23%
100%
44%

0,71

0,37

0,16
0,03
0,19
0,86

0,25
0,13
0,19
1,94

Figura 4.

Figura 5.

Escenari PMUS 2030, previsió de desplaçaments diaris

Evolució distribució modal en diferents escenaris
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L’augment de la participació del modes sostenibles implica una
reducció de la participació del cotxe en un 20%, representat només
un 36% del total de desplaçaments que es realitzarien a la ciutat. Tot
i això, al augmentar el nombre de desplaçaments, en valor absoluts,
la reducció efectiva de trànsit només seria aproximadament d’un
10%. En aquest sentit, es considera que les actuacions destinades per
a optimitzar la càrrega i descàrrega de mercaderies disminuirien el
nombre de desplaçaments professionals en la mateixa proporció.
La reducció de veh -km derivada d’aquest ús del cotxe en combinació
amb el canvi tecnològic dels vehicles, propiciat per la implantació
d’una zona de Baixes Emissions, consolida, així mateix, la disminució
d'emissions contaminants necessàries per al compliment dels
objectius de sostenibilitat.
Corredor

Cost
Inversió
(M€)

Cost Manteniment
(M€)

km

Migjorn (PalmaLlucmajor)

183,95

8,63

Tramvia Palma
Fase 1. Tram I
Tramvia Palma
Fase 1. Tram III

157,5

Dades territorials

Demanda Potencial any (*)

Població

Places turístiques

6% capt

25% capt

28,3

45.221

14.073

2.956.972

6.106.077

3,2

10,5

150.000

43.633

5.560.000

7.900.000

90

1,83

6

60.453

63.480

2.522.740

5.497.708

Son Espases

31,65

0,64

2,11

15.000

1.170.000

2.250.000

Parc Bit

6,9

0,46

1,5

3.000

360.000

594.000

470

14,76

48,41

273.674

12.569.712

22.347.785

TOTAL

Figura 6.

121.186

Previsió d’augment de demanda als corredors de transport
públic que afecten a Palma. Font: PDSMIB

d) Escenari Pla General de Ordenació Urbana (2040)
El desenvolupament del Pla General d’Ordenació Urbana preveu
l’increment de sostre residencial en 1.322.428 m2 de sostre (12.725 nous
habitatges), 753.612 m2 de sostre edificable d’ús terciari, 29.149 m2 de
sostre d’equipaments i un total de 42.875 m2 de sostre edificable d’ús
turístic.
La nova mobilitat generada i atreta pel desenvolupament del PGOU es
comptabilitza en 245.619 viatges/dia, dels quals el 88% es realitzaran a
nivell intern. Representa un increment del 18,2% en relació als
desplaçaments actuals.
1.2.3. Horitzons temporals
Aquest document contempla dos escenaris temporals d’anàlisi:
• Curt-mitjà termini (2025): En aquest horitzó es pretén donar resposta als
problemes detectats més importants, prioritzant les actuacions de gestió i
les infraestructures més prioritàries. En aquest sentit, es planteja l'actuació
de la millora de la mobilitat de vianants a l'interior de rondes i l'entorn de
les escoles, i la configuració de la zona centre de la ciutat com una zona de
baixes emissions. En definitiva, contempla totes les mesures associades a
la implantació de zones de baixes emissions prevista en aquest horitzó.
• Llarg termini (2030): Es considera la consolidació de les polítiques de
mobilitat, el desenvolupament parcial del Pla General d'Ordenació Urbana
ja que el seu horitzó és l’any 2040, així com la realització de les distintes
propostes ferroviàries previstes en el Pla Director Sectorial de Mobilitat de
les Illes Balears.
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6.2. Avaluació d’alternatives

Etiqueta
A
B
C
Eco
0 Emisiones

Per realitzar una estimació de les emissions produïdes per la circulació de
vehicles motoritzats al municipi de Palma, s’ha seguit la següent
metodologia:
•

Càlcul dels veh-km recorreguts en dia laborable a Centre Ciutat i al
total de la ciutat a partir de les dades del model de macro
simulació.

•

2021
17,0%
49,0%
29,0%
4,5%
0,5%

Utilització de les ràtios d'emissions de NOx y CO2 del model Copert.

El model COPERT utilitzat per calcular les emissions provinents de vehicles
va ser dissenyat específicament per estimar emissions de vehicles fabricats
segons la legislació europea. Aquest estima emissions generades per
vehicles a gasolina (amb plom i sense), dièsel i GLP per a sis categories
bàsiques de vehicles.
La distribució del parc circulant, segons tecnologia del vehicle, considerada
per al càlcul d'emissions s’ha basat en les dades d’altres ciutats que han fet
estudis de parc circulant.Amb l’escenari actual calibrat s’han considerat
diferents escenaris amb l’horitzó futur 2030. Aquest han estat:

•
•

Extrapolació al total anual del vehicles*km.
Estimació de la distribució del parc circulant segons tecnologia del
vehicle. La distribució segons etiqueta ambiental considerada per
l’escenari actual ha estat la següent a partir :

a) Hipòtesi de reducció de veh-km (veure capítol d’escenaris de
distribució modal):
• Escenari Tendencial en el qual el trànsit augmenta un +9%
• Escenari Sostenible on el trànsit es redueix un -10%
La reducció del trànsit que es planteja es basa en les actuacions que estan
proposades i que es tindrien que anar desenvolupant durant els propers
anys:
•
•

Millora del Transport Públic,
Ampliació de la zona ORA
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•

Actual
2 551 935 438

Tendencial
2 775 856 278
9%

Sostenible
2 303 508 845
-10%

emisiones totales NO2 (tn/año)
Diferencia con actual %

683,26

478,31
-30,0%

299,53
-56,2%

emisiones totales CO2 (tn/año)
Diferencia con actual %

414 279,40

367 677,92
-11,2%

262 218,35
-36,7%

Creació de superilles, prioritzant l’espai pera a vianant

b) Millora de la tecnologia de vehicles. Es considera la següent
modificació del parc circulant per categoria de vehicle i escenari:
Etiqueta
A
B
C
Eco
0 Emisiones

2021
17,0%
49,0%
29,0%
4,5%
0,5%

2030
Tendencial
7,0%
33,0%
40,0%
15,0%
5,0%

Variación
-10,0%
-16,0%
11,0%
10,5%
4,5%

2030
Sostenible
3,0%
21,0%
46,0%
20,0%
10,0%

Variación
-14,0%
-28,1%
17,0%
15,5%
9,5%

6.2.1. Reducció d’emissions contaminants
La millora tecnologia que s’estima per el parc de vehicles durant els propers
anys gracies als canvis produïts sobre els nous vehicles per part de les
pròpies marques i les polítiques per la renovació del parc per part de les
administracions, suposaran una reducció de les emissions tot i l’estimació
d’un augment del +9%.
En un escenari tendencial, però amb millora de la tecnologia es podria
produir una reducció del -30% del NO2 i del -11,2% del CO2.
En canvi, en un escenari sostenible s’estima que la reducció d’emissions
contaminants seria encara superior: del -56,2% pel que fa al NO2 i -36,7%
pel que fa al CO2, nivells molt por sobra dels objectius considerats.

Veh-km/año
Diferencia con actual %

6.2.2. Reducció de la congestió
A l’escenari tendencial, tot i que es pogués produir aquesta millora a les
emissions, aquest augment del trànsit suposaria un empitjorament de la
circulació. Segons les dades obtingudes del model macro, el número de
vehicles*km en vies amb I/C superior al 90% (vies congestionades) creixeria
un +3,9% durant la punta de mati y un +4,6% a la punta de tarda.
Pel contrari, a l’escenari del PMUS, la circulació seria molt més fluida ja que
el número de vehicles*km circulant per vies congestionades (>90% del I/C)
es reduiria, tant a la punta de mati com de tarda, a l’entorn del -7%.
Vehículos*km
Actual 7h a 9h
Actual 17h a 19h
Tendencial 7h a 9h
Tendencial 17h a 19h
Sostenible 7h a 9h
Sostenible 17h a 19h

Dif.
30%
28%
34%
33%
23%
21%

3,9%
4,6%
-7,1%
-7,2%
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Figura 7.

Índex de Saturació de la xarxa viaria (7h a 9h) – I/C: Intensitat/Capacitat. Escenari Tendencial (+9%)
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Figura 8.

Índex de Saturació de la xarxa viaria (7h a 9h) – I/C: Intensitat/Capacitat. Escenari Tendencial (+9%)
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Figura 9.

Índex de Saturació de la xarxa viaria (7h a 9h) – I/C: Intensitat/Capacitat. Escenari Sostenible (-10%)
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Figura 10.

Índex de Saturació de la xarxa viaria (7h a 9h) – I/C: Intensitat/Capacitat. Escenari Sostenible (-10%)
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Figura 11.

Índex de Saturació de la xarxa viaria (17h a 19h) – I/C: Intensitat/Capacitat. Escenari Tendencial (+9%)
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Figura 12.

Índex de Saturació de la xarxa viaria (17h a 19h) – I/C: Intensitat/Capacitat. Escenari Tendencial (+9%)
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Figura 13.

Índex de Saturació de la xarxa viaria (17h a 19h) – I/C: Intensitat/Capacitat. Escenari Sostenible (-10%)
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Figura 14.

Índex de Saturació de la xarxa viaria (17h a 19h) – I/C: Intensitat/Capacitat. Escenari Sostenible (-10%)
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7.
DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DELS
AMBIENTALS DE LES MESURES DEL PMUS

IMPACTES

La metodologia d’avaluació dels impactes ambientals de l’alternativa
escollida pel PMUS de Palma és qualitativa i basada en una anàlisi de la
incidència que cada acció o mesura proposada té sobre els objectius
ambientals fixats pel pla i el grau d’assoliment d’aquests objectius
ambientals.
Al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Palma, pla sectorial establert per
la Llei 4/2014, de Transports Terrestres i Mobilitat Sostenible de les Illes
Balears, totes les mesures proposades ajuden a millorar el medi ambient
tant a nivell local com global, pretenent assolir molts dels objectius fixats
per les polítiques de medi ambient, mobilitat, energia i planificació del
territori.
Les propostes del PMUS de Palma s’estructuren en 4 objectius, que es
desenvolupen en 7 línies estratègiques, i aquestes a la vegada en 40
propostes concretes.
Objectius:
1. Mobilitat + Neta: reducció en un 23% el CO2
2. Mobilitat + Amable: <70 dBa; 67% espai viari per modes sostenibles
3. Mobilitat + Segura: reducció el 50% de ferits i morts
4. Mobilitat + Eficient: Disminució d’un 32,5% del consum energètic
Línies estratègiques:

•

Línia estratègica 1: Millorar la qualitat de l’espai públic i de

l’oferta pels vianants. Una ciutat per passejar, per gaudir.
Aquesta línia estratègica passa per la millora dels desplaçaments a peu,
pretenent pal·liar les deficiències existents a la xarxa bàsica de vianants
definida per a aquests usuaris: voreres, accessibilitat, comoditat, etc.,
garantint l’accessibilitat universal als itineraris de vianants.
Destacar les propostes destinades a la millora de les connexions radials dels
barris al centre ciutat a més d’una xarxa transversal entre aquests barris
perimetrals. Es planteja la implantació gradual de superilles de forma que
als carrers interns hi hagi prioritat del vianant front el trànsit de vehicles,
bé amb ampliació de voreres com amb implantació de paviment únic. Es
planeja una cura especial del vianant als entorns escolars, amb la
implantació de carrers escolars, més itineraris d’accés a les escoles.
•

Línia estratègica 2: Promoure un transport públic/col·lectiu

còmode i accessible. Ciutat connectada
Es planteja promoure e integrar la xarxa viària prevista al PDSMIB, com són
la implantació del tramvia del Aeroport fins el centre ciutat, i l’ampliació de
la xarxa de metro. Aquesta nova xarxa ferroviària prevista ha d’anar
coordinada amb la xarxa de transport públic de l’EMT, potenciant nous
corredors d’oferta de bus complementaris.
Aquest creixement de l’oferta i la seva reestructuració ha d’anar
acompanyada d’actuacions a la via pública que millorin l’eficiència de la
xarxa de bus incrementant la seva velocitat comercial i la regularitat horària
de les línies, el nivell de servei a l’usuari i l’accessibilitat i equipament de les
parades.
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Altres actuacions previstes dins del transport públic i col·lectiu, que
incideixen especialment a la mobilitat turística és la millora de la gestió del
taxi i del transport discrecional, aquest últim cabdal per a reduir l’efecte de
la mobilitat escolar i turística a la Ciutat.
•

Línia estratègica 3: Integrar l’ús de la bicicleta i els VMP. Ciutat

intermodal
Com en el cas de la mobilitat a peu, es proposa la creació d’una xarxa bàsica
per a bicicletes i VMP, que permeti la connexió de tots els barris de la ciutat
compacta, cohesionada millorant les connexions entre actuals trams en
servei, i sobretot, reduint la fricció vianant-bicicleta/VMP amb la supressió
de carrils bici sobre vorera dels sectors més crítics.
Es planteja la millora de la senyalització i informació de l’oferta ciclista,
important a Palma donada la forta presència d’usuaris ocasionals vinculats
al turisme. Per contra, s’aposta pel creixement i millora del servei de la
bicicleta pública, servei vinculat en aquest cas al resident.
• Línia estratègica 4: Dissuadir la mobilitat no essencial en cotxe
Es planteja la revisió de la jerarquia viària definida a l’anterior PMUS, a fi
de concentrar encara més les vies de pas. La modificació del Reglament
General de Corculació, limitant a 30km/h les vies amb un únic carril de
circulación per sentit obliga també a un replantejament de la classificació
viària i els limits de velocitat establerts. En aquest sentit, ja des de l’Àrea de
Mobilitat s’ha executat una primera aproximació reduïnt a 40km/h la
màxima velocitat possibilita una reducció del nombre d’interseccions
semaforitzades, prioritzant d’aquesta forma la mobilitat transversal del
vianant.

D’altra banda, el no Pla General, suposa una oportunitat per obrir o
modificar determinades vies i d’aquesta forma disposar d’una xarxa viària
completa i homogènia.
Es plategen diverses actuacions que suposen una millora de la eficiència de
la mobilitat en cotxe disminuint el seu pes a l’espai viari i els seus efectes
negatius com:
-

Foment del car-sharing i el car pool per a optimitzar l’ús del cotxe i
disminuir el nombre de desplaçaments en aquest mode.

-

Establir dotacions mínimes i màximes d’aparcaments als nous
edificis residencials i estudiar nous aparcaments subterranis que
permetin alliberar la via pública d’espai d’estacionament per a
guanys pel vianant o la bicicleta.

-

Aplicació de noves tecnologies pel control de la indisciplina
d’estacionament millorant la qualitat de l’espai viari per a la
seguretat d’altres modes de desplaçaments

-

Habilitació de nous aparcaments dissuasius reduint l’entrada de
vehicles al centre ciutat.

A la regulació de l’estacionament ORA al centre ciutat, considerat com el
primer element de dissuasió dels desplaçaments en cotxe, es planteja la
seva ampliació a una segona corona de l’eixample. A més, es planteja la
redefinició del sistema en corones tarifàries i durades màximes
d’estacionament, les quals han d’estar correlacionades amb l’oferta de
pàrquings públics i amb el nivell de pressió d’estacionament de cada sector.
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El control efectiu del temps d’estacionament amb noves tecnologies ha de
permetre augmentar l’eficiència en el compliment dels seus objectius
d’aquest sistema de regulació.
•

Línia estratègica 5: Regular i ordenar la distribució urbana de
mercaderies

La localització i l'horari de les zones de càrrega i descàrrega no s'adapten
totalment a la demanda específica de la distribució urbana de mercaderies
detectada. Per això, es planteja una optimització del seu ús, adaptant ubicació
i funcionament a les necessitats del sector garantint sempre una accessibilitat
mínima. De la mateixa manera, per evitar les llargues permanències en les
zones de càrrega i descàrrega es proposa establir mecanismes automatitzats
de control, que garanteixin el compliment de la màxima durada
d'estacionament.
Desenvolupaments tecnològics també haurien de permetre, en col·laboració
amb el sector, optimitzar la logística de distribució urbana, incrementant
l'eficiència de càrrega per vehicle, i minimitzant els itineraris recorreguts.
Des del punt de vista mediambiental, de consum energètic i d'ocupació
d'espai, no sembla dubtós que l'impacte de la distribució urbana de
mercaderies seria menor si es realitzés amb vehicles més grans. No obstant
això, aquests vehicles conviuen malament en l'entorn urbà amb vianants,
ciclistes i motoristes, a més de ser poc àgils, el que pot incidir negativament
en la fluïdesa del trànsit.
En aquest sentit, es promou des del PMUS que aquests vehicles més grans
desenvolupin la seva activitat seguint procediments de rigorós impacte

acústic reduït, prioritàriament pel període nocturn. Així, be els vaixells de la
península haurien d’arribar durant la nit, que només es produeix de forma
excepcional, be s’han d’articular centres logístic d’emmagatzematge. D’acord
amb tots els sectors implicats, es necessari definir la solució més adient.
Pel que fa a Centre Ciutat, es planteja una actuació integral que contempli la
utilització de vehicles elèctrics, l'establiment de consignes, la localització de
càrregues i descàrrega perimetrals, etc.
•

Línia estratègica 6: Promoure i afavorir la utilització de vehicles

menys contaminants
Aquesta línia està centrada en accelerar el canvi tecnològic cap a energies
més netes, especialment en la mobilitat essencial de la ciutat.
Es defineix la implantació d’una zona de baixes emissions a la Ciutat Antiga
que suposi la millora de la qualitat de l’aire i el foment de la mobilitat activa,
a partir de la restricció de l’accés als vehicles més contaminants.
Es proposa l’incentiu de vehicles poc contaminants en la distribució de
mercaderies i l´ús de vehicles ecològics en la renovació de la flota del
transport públic, preferentment elèctrics o de gas.
També es planteja adoptar criteris ambientes en la renovació de la flota
municipal i empreses adjudicatàries de contractes. Per incentivar la
renovació del parc de vehicles amb tecnologies netes es planteja la tarifació
ambiental del ORA.
Finalment, la demanda no es centrarà únicament en la contaminació
atmosfèrica sinó també en la contaminació acústica, plantejant la
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implantació de paviment sonoreductor a totes les vies bàsiques de vehicles
de la ciutat.
•

Línia estratègica 7: Impulsar hàbits de mobilitat més
sostenibles i assegurances a través de la participació,

conscienciació i informació.
Els PMUS proposa donar continuïtat a la Mesa de la Mobilitat com el
principal instrument de participació en matèria de mobilitat a Palma,
sustentat en la realització d’un informe anual que permeti fer el seguiment
del Pla de Mobilitat.
Es planteja el desenvolupament de processos de Camí Escolar. A més de les
actuacions educatives i divulgatives que es deriven d’aquests processos es
desenvoluparan mesures de caràcter tècnic que aniran des de la millora de
les condicions de seguretat i confort del camí escolar fins a la potenciació
del transport discrecional.
D’altra banda, és imprescindible involucrar els grans centres d’atracció de
viatges (Hospitals, Universitat, polígons, i les diferents àrees d’activitat
econòmica) per a la implantació gradual d’una mobilitat més sostenible. La
promoció de la realització dels Plans de transport al treball i convenis en els
grans centres d’atracció de viatges és cabdal.
El PMUS planteja la realització d’un Pla de Seguretat Viària Local d’acord a
les directrius de la Direcció General de trànsit. Aquest pla inclourà tot tipus
de mesures: educació, informació, control de la infracció, infraestructurals
i auxili a les víctimes.
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8.

INFORME DE VIABILITAT ECONÒMICA

No s’inclou al present EAE, donat que el PMUS estableix de forma clara i
amb els recursos disponibles, la viabilitat econòmica de les actuacions
previstes.

9.

AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA

Un cop analitzat el grau d’assoliment dels objectius socioambientals per
part del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Palma es considera que
acompleix satisfactòriament els objectius. Així, el conjunt de propostes
realitzades estan destinades a incrementar el nombre de desplaçaments
no motoritzats, en primer lloc, i del transport públic, en segon lloc, ambdós
en detriment del vehicle privat per a l’escenari final de 2030.
En aquest sentit, al PMUS s’acompleixen els objectius ambientals, els
objectius sobre els contaminants. No obstant, s’assenyala aquí la
conveniència de què es porti a terme la periodificació assumida pel PMUS
sobre les actuacions a nivell supramunicipal, que constitueixen una part
molt important en la millora dels modes de transport públics més
competitius respecte al vehicle privat (tramvia i ferrocarril).
A nivell urbà, les actuacions sobre el transport públic, les xarxes de
mobilitat a peu i en bicicleta i el seguit de mesures sobre el disseny del viari
suposen un gran canvi en la mobilitat. Així, cal remarcar la gestió de la
mobilitat dels polígons industrials, la millora de les infraestructures de
transport públic a grans centres d’atracció, com l’Aeroport, actuacions que
incideixen directament sobre els majors fluxos de mobilitat en vehicle

privat. Aquestes actuacions es completen amb la gestió amb l’ampliació de
l’estacionament ORA, la implantació de Zones 30 i la ZBE central a l’àrea
central que ha de reduir la presència del vehicle privat. Convé assenyalar el
canvi que aquestes actuacions suposen sobre el model de mobilitat de la
ciutat ja que, a més de reduir la circulació rodada, es fomenta el transport
públic amb infraestructura específica.
Les mesures proposades de dissuasió del vehicle privat suposaran, també,
un increment de l’ocupació dels propis automòbils. També ajudarà la
millora tecnològica dels vehicles i els avanços en els combustibles
alternatius a la consecució dels objectius ambientals fixats. La implantació
de les mesures des del moment actual garantirà, també, que l’augment de
la mobilitat previst pels pròxims anys es realitzi de forma sostenible.
Es pot concloure, doncs, que el PMUS és adequat des del punt de vista
ambiental, ja que la seva valoració global determina un efecte positiu pel
que fa al manteniment i conservació del medi ambient, i els impactes
ambientals seran força menors que els de l’escenari tendencial. El PMUS
permetrà reduir, de manera rellevant, les principals externalitats
associades al transport.
L’avaluació de l’assoliment dels objectius ambientals prioritaris no ha
presentat cap dificultat destacable.
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10.

INDICADORS DE SEGUIMENT DEL PMUS

A continuació es relacionen els indicadors inclosos al PMUS que han de
permetre fer el seu seguiment i avaluar si les actuacions realitzades
permeten assolir els objectius programats. S’inclouen els indicadors
ambientals.
Com a mecanisme de seguiment i avaluació es planteja la realització d’un
informe anual que reculli la bateria d’indicadors que es plantegen en aquest
PMUS tant per avaluar el compliment de les diferents línies estratègiques com
de les mesures d’actuació concretes.
Es planteja la revisió al 2025 per tal d’avaluar el nivell de compliment dels
objectius. En el cas de que els indicadors es desviïn respecte al projectat es
realiztarien propostes de modificació, intensificació o ampliació de les
mesures del Pla.
Paralel·lament a aquest mecanisme de seguiment es proposa la continuació
de la Mesa de Mobilitat del PMUS per a l’avaluació del Pla.
Es consideren dos tipus d’indicadors:
1/ Indicadors d’impacte. Per avaluar les línies estratègiques s’ha considerat
els indicadors que millor reflecteixen el nivell de compliment del Pla, els
relacionats amb el nivell d’utilització de cadascun dels modes de transport:
participació en la distribució modal (%) i nombres de desplaçaments.
2/ Indicadors de seguiment. Aquests indicadors estan relacionats amb el
nivell d’execució de les mesures específiques del PMUS, establint com a
mínim un indicador per mesura.
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LÍNIA ESTRATÈGICA / Mesura

Indicador

1. QUALITAT DE L'ESPAI PÚBLIC I OFERTA VIANANTS

% desplaçaments a peu
Demanda de mobilitat de vianants (índex 2019=100)

1. Millora de la xarxa bàsica de vianants

Intervencions de millora a la xarxa bàsica de vianats (nombre de km)

2. Prioritzar per a vianants la xarxa local "superilles"

Carrers residencials i zona 30 (nombre de kms)

3. Implantació de carrers escolars

Carrers escolars (nombre de km)

4. Garantir l'accessibilitat universal als itineraris de vianants

Nombre de motos il·legals/100m vorera

LÍNIA ESTRATÈGICA / Mesura

Indicador

2. PROMOURE TRANSPORT PÚBLIC

% desplaçaments en transport públic
Demanda de mobilitat en transport públic (índex 2019=100)

5. Promoure e integrar la xarxa ferroviaria prevista al PDSMIB

Xarxa ferroviària (nombre de kms)

6.Coordinar xarxa EMT amb la ferroviària i potenciació nous corredors en bus

Demanda de l'EMT (nombre de viatgers/any)

7. Millorar la velocitat comercial i la regularitat del bus

Carrils bus (Nombre de kms)
Velocitat comercial (Km/hora)

8. Millora del nivell de servei i optimització recursos de l'EMT

Valoració del servei per part de l'usuari

9. Millorar l'accessibilitat i equipament a les aturades

% d'aturades amb marquesina
% d'aturades amb plataforma

10. Millorar el servei del Taxi

Valoració del servei per part de l'usuari

11. Millorar el nivell de servei del transport discrecional i turístic

Aturades d'ús conjunt per a transport turístic (nombre d'aturades)
Viatgers amb transport escolar (zona Son Rapinya)
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LÍNIA ESTRATÈGICA / Mesura

Indicador

3. INTEGRAR L'ÚS DE LA BICI I ELS VMP

% desplaçaments en bici-VMP
Demanda de mobilitat en bici-VMP (índex 2019=100)

12. Completar la xarxa d'itineraris ciclistes i de VMP

Xarxa ciclista (nombre de kms)

13. Millorar la senyalització i informació de l'oferta ciclista

Interseccions d'eix ciclista senyalitzat (nombre d'interseccions)

14. Augmentar el nombre d'aparcaments per a bicicletes i VMP

Nombre places aparcament bici a la via pública
Nombre places aparcament bici a recintes
Nombre d'hangars

15. Ampliar el sistema de bicicleta pública

Nombre d'ancoratges xarxa bici pública
Nombre estacions xarxa bici pública
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LÍNIA ESTRATÈGICA / Mesura

Indicador

4. DISSUADIR LA MOBILITAT NO ESSENCIAL EN COTXE

% desplaçaments en vehicle privat
Demanda de mobilitat en vehicle privat (índex 2019=100)

16.Modificació de la xarxa bàsica de vehicles i dels seus criteris morfològics i funcionals

Intervencions de milloraa la xarxa bàsica de vehicles (Nombre de kms)

17. Pacificació d'algunes vies de la xarxa principal de trànsit

Nombre radars
Nombre de fotovermell

18. Fomentar el car-sharing i car-pool

Nombre places dins recinte empresa per a cotxes compartits
Nombre de vehicles car-sharing
Nombre de kms carrils Bus-VAO

19. Ampliar l'àmbit i modificar el sistema de gestió de l'ORA

Nombre de places ORA
Relació tarifa màxima d'ORA i pàrquings públics (2 hores)
Nombre vehicles sancionats a l'ORA/any
Ocupació zona ORA (%)

20. Realització de nous aparcaments fora de la calçada per a residents en sol públic

Nombre de places d'aparcaments mixtos (sòl públic)
Nombre de places d'aparcaments de residents (sòl públic)

21. Aplicar noves tecnologies en el control de la disciplina d'aparcament

% vehicles il·legals sobre total places a calçada

22. Habilitació nous aparcaments disuasió

Nombre places aparcaments de dissuasió
Nombre d'usuaris dels aparcament de dissuasió

23. Establir dotacions mínimes i màximes d'aparcament residencial

Dèficit infraestructural d'aparcament (nombre de vehicles que han d'estacionar a
calçada al període nocturn)

24. Promoure mobilitat essencial i segura per a les motos

Nombre de places reservades a calçada per motos
Nombre d'aparcaments que disposen de tarifa a rotació específica per a motos

25. Promoure mobilitat turística eficient

Nombre de targetes turístiques expedides
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LÍNIA ESTRATÈGICA / Mesura

Indicador

5. REGULAR I ORDENAR LA DUM

Indisciplina de vehicles comercials (% s/total comercials)

26. Realització Pla de la DUM

Nombre de places reservades a calçada per a càrrega i descàrrega

27. Implantar instruments pel control de la màxima durada d'estacionament a les zones CD

% distribuïdors que estacionen <1h
% ocupació zones de càrrega i descàrrega

28. Potenciar la DUM nocturna i silenciosa

Nombre d'autoritzacins per fer DUM durant el període nocturn

29. Optimitzar la CD al centre ciutat: vehicles elèctrics i altres veh.nets

Nombre de vehicles elèctrics que realiltzen càrrega i descàrrega al Ciutat Antiga

LÍNIA ESTRATÈGICA / Mesura

Indicador

6. PROMOURE I AFAVORIR L'ÚS DE VEHICLES MENYS CONTAMINANTS

% vehicles de la mobilitat en vehicle privat que compleixen la norma Euro VI

30. Implantar una ZBE

Intervencions de millora a la xarxa bàsica de vianants (km)
% parc net a Ciutat Antiga
Veh-km que es realitzen al Ciutat Antiga

31. Promoure ús veh.ecològics en transport públic

Nombre d'autobusos elèctrics de l'EMT
Nombre d'autobusos d'hidrogen

32. Considerar criteris ecològics en la renovació de flota de vehicles municipals

Nombre de vehicles elèctrics o de gas d'EMAYA

33. Incentivar utilització veh. poc contaminants a la DUM

Nombre de vehicles comercials que compleixen la norma Euro VI

34. tarificació de l'ORA en base a criteris mediambientals

% vehicles poc contaminants que utilizen l'ORA (Eco i 0 emissions)
Nombre de vehicles-km totals a l'Eixample
Nombre de vehicles-km a l'eixample que circulen sense etiqueta ambiental

35. Regular la localització punts de recàrrega elèctrica, calçada i fora calçada

Nombre de punts de recàrrega elèctrica a la via pública
Nombre de punts de recàrrega elèctrica als aparcaments municipals

36. Instal·lar paviment sono-reductor a la xarxa bàsica

Nombre de kms de la xarxa bàsica amb paviment sono-reductor
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LÍNIA ESTRATÈGICA / Mesura

Indicador

7. IMPULSAR HÀBITS MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE, PARTICIPACIÓ, INFORMACIÓ

Volum d'atropelllaments anual
Volum d'accidents amb víctimes (greus, lleus i morts)

37. Donar continuitat a la Mesa de Mobilitat com a instrument de participació i seguiment del Pla

Nombre de reunions de la Mesa de Mobilitat
Nombre d'informes de seguiment

38. Promoure camins escolars segurs als centres educatius

Nombre de processos/estudis de camí escolar realizats

39. Promoure Plans de Transport al treball i convenis a grans centres d'atracció de viatges

Nombre d'estudis/Plans de mobilitat als centres d'atracció de viatges

40. Redactar i executar un pla local de seguretat viària

Nombre de punts de risc resolts/any
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