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Objectius i directrius 
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Segons la llei 4/2014, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, en la política d’impuls a la 
mobilitat sostenible, la comunitat autònoma de les Illes Balears ha de perseguir els objectius següents: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Promoure la disminució del consum d‟energia i la millora de l‟eficiència energètica tenint en compte les 
polítiques de gestió de la demanda. 

4. Establir mecanismes de coordinació per aprofitar al màxim els transports col·lectius, siguin transports públics o 
transport escolar o d’empresa. 

5. Efectuar i dur a terme propostes innovadores que afavoreixin un ús més racional del vehicle privat, com el cotxe 
multiusuari o el cotxe compartit. 
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6. Establir fórmules d’integració tarifària del transport públic a cadascuna de les Illes Balears, d’acord amb les 
competències de cada administració pública i des del principi de la cooperació institucional. 

7. Millorar la velocitat comercial del transport públic de viatgers. 

8. Fomentar propostes i actuacions que contribueixin a la millora de la seguretat viària. 

9. Fomentar la reducció de l‟accidentalitat. 

10. Fomentar els mitjans de transport de menor cost social, econòmic, ambiental i energètic tant per a persones 
com per a mercaderies, com també l’ús del transport públic i col·lectiu i altres mitjans de transport no motoritzat. 

11. 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 motoritzat, especialment la bicicleta. 

12. Fomentar mitjans de transport més accessibles com a via imprescindible per aconseguir la integració i la millora 
de la qualitat de vida personal. 
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En aquest context, les propostes d’actuació del PMUS d’Alaró persegueixen els següents objectius: 

 Proposar un model de mobilitat equilibrat i respectuós amb el medi ambient. 

 Dotar de protagonisme al vianant i un ús més racional de l’espai públic. El vianant és l‟àtom de la mobilitat. 

 Potenciar el transport públic i altres modes més eficients energèticament. 

 Reduir l‟ús del vehicle privat a l’hora d’efectuar desplaçaments interns, especialment els de curta-mitja distància. 

Per altra banda, els beneficis són diversos: 

 Millor qualitat de vida de la població local. 

 Més espai públic disponible, menys contaminació. 

 Menor dependència del vehicle privat. 

 Major seguretat per als elements més febles: vianants, bicicletes, gent major, infants...  
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Per cada mode de mobilitat s’estableixen uns terminis orientatius, adaptats a cadascuna de les directrius així com de les 
actuacions plantejades, ja sigui per a l’execució per part de l’Ajuntament o per altra administració o agent competent.  

S’estableixen tres terminis tipus:  

 Curt termini: 0-3 anys 

 Mitjà termini: 4-6 anys  

 Llarg termini: 7-9 anys 

Es proposa un cronograma per tal de facilitar el seguiment de l’execució de les propostes per part de tots els agents. 
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Mobilitat a peu 
Curt 

(0 – 3 anys) 

Mitjà 

(4 – 6 anys) 

Llarg 

(7 – 9 anys) 

Fer d’Alaró una ciutat accessible i segura per als vianants 

Fer d’Alaró una ciutat pacificada 

Conscienciació per l’ús de mitjans alternatius sostenibles i els seus 

beneficis 

Mobilitat en bicicleta 
Curt 

(0 – 3 anys) 

Mitjà 

(4 – 6 anys) 

Llarg 

(7 – 9 anys) 

Fer d’Alaró una ciutat per anar també en bicicleta 

Conscienciació per l’ús de mitjans alternatius sostenibles i els seus 

beneficis 

Mobilitat en transport públic 
Curt 

(0 – 3 anys) 

Mitjà 

(4 – 6 anys) 

Llarg 

(7 – 9 anys) 

Oferir un transport públic competitiu respecte al vehicle privat 

Conscienciació per l’ús de mitjans alternatius sostenibles i els seus 

beneficis 

ESTIMACIÓ DE TERMINIS DE LES DIRECTRIUS 

Objectius i directrius 
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Mobilitat en transport privat (trànsit) 
Curt 

(0 – 3 anys) 

Mitjà 

(4 – 6 anys) 

Llarg 

(7 – 9 anys) 

Fer d’Alaró una ciutat pacificada  

Racionalitzar i optimitzar la circulació  

Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i 

acústica provocats pel trànsit 

Mobilitat en transport privat (estacionament) 
Curt 

(0 – 3 anys) 

Mitjà 

(4 – 6 anys) 

Llarg 

(7 – 9 anys) 

Optimitzar l’espai d’aparcament disponible 

Racionalitzar i optimitzar la circulació 

Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i 

acústica provocats pel trànsit 

Mercaderies 
Curt 

(0 – 3 anys) 

Mitjà 

(4 – 6 anys) 

Llarg 

(7 – 9 anys) 

Compatibilitzar la càrrega i descàrrega amb la mobilitat urbana 

ESTIMACIÓ DE TERMINIS DE LES DIRECTRIUS 

Objectius i directrius 
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Fer d‟Alaró una ciutat 
accessible i segura per als 

vianants 

Millora de 
l’accessibilitat general 

Establiment de 
plataformes úniques 

mixtes 

Aspectes a millorar a la 
xarxa de vianants 

Camins escolars 

Fer d‟Alaró una ciutat 
pacificada 

Establiment de 
plataformes úniques 

mixtes 

Revisió de velocitats 
(veure a l’apartat 

“Mesures d’actuació en 
trànsit”) 

Elements pacificadors 
(veure a l’apartat 

“Mesures d’actuació en 
trànsit”) 

Conscienciació per l‟ús 
de mitjans alternatius 
sostenibles i els seus 

beneficis 

Camins escolars 

Directriu 

Actuació 

Mesures d’actuació en vianants 
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Actuació Descripció 

1. Millora de 

l‟accessibilitat 

general 

1.1 Elaboració d’un Pla d’Accessibilitat Municipal. 

1.2 Persones amb mobilitat reduïda: places d’aparcament, dimensions, ubicacions. 

1.3 Disseny de voreres: amplàries, adaptacions. 

1.4 Disseny de passos de vianants i connexió amb itineraris, visibilitat, etc.. 

1.5 Criteris de disseny de mobiliari urbà divers: vegetació, arbrat, papereres, barreres, bancs, 

baranes, etc. 

1.6 Condicions recomanades del paviment: material i textura. 

1.7 Zones d’estància de vianants, desnivells, etc. 

1.8 Condicions de les pluvials. 

1.9 Altres: guals de vehicles, etc. 

2. Establiment de 

plataformes úniques 

mixtes 

2.1 En aquells carrers que compten amb rigoles, en lloc de voreres, i tenen una amplària que no 

permet separar el flux de vehicles i vianants, s’implantarà la plataforma única i, en alguns casos, 

resultarà també l’eliminació de places d’aparcament.  

3. Aspectes a 

millorar a la xarxa de 

vianants 

3.1 Es plantegen un conjunt d’actuacions que resolen problemàtiques concretes d’accessibilitat i 

seguretat en diversos punts del municipi. 

4. Camins escolars 

4.1 La xarxa ha de transcórrer per carrers que bé siguin poc transitats pel vehicle privat, o bé 

disposin de voreres suficients i segures.  



Situació actual 

A la Llei d'Accessibilitat Universal de les Illes Balears s'indica que les administracions públiques han d'elaborar Plans 
d'Accessibilitat. A Alaró hi ha una absència de voreres accessibles i en altres ocasions aquestes són substituïdes per 
rigoles. També existeix una ruptura als itineraris de vianants provocant que no hi hagi condicions adequades per a 
desplaçar-se a peu. 

Objectius 

 Fer d’Alaró una ciutat accessible i segura per als vianants. 

Propostes d‟actuació 

Es proposa la redacció del Pla d‟Accessibilitat de la Xarxa de Vianants que planifiqui, ordeni i prioritzi les actuacions a 
emprendre, les que s’estan duent a terme i d’altres de complementàries, així com les actuacions posteriors de 
manteniment per tal de garantir el correcte funcionament de l’espai públic destinat a vianants.  

També es proposa com a mesura cabdal actuacions de millora a les voreres: les voreres de noves construcció hauran 
de tenir una amplària lliure igual o superior a 1,8 metres. Excepcionalment en les zones urbanes consolidades es 
permetran estretors puntuals, sempre que l’amplària mínima d’ample de pas lliure igual o superior a 1,5 metres. Al cas 
d’Alaró, les rigoles no es consideren voreres. 

A més es proposa millorar l‟estat dels guals de vianants: guals incorrectes o inexistents, absències de paviment per a 
invidents, pendents longitudinals o transversals elevats, ressalts elevats, etc. Implantació, si s’escau, de nous guals i 
passos per a vianants. 
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Termini 

7-9 anys 

Normativa vigent 

 Llei d’Accessibilitat Universal de les Illes Balears 2018. 

 Ordre VIV/561/2010. 
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1. MILLORA DE L‟ACCESSIBILITAT GENERAL 



Situació actual 

Actualment molts carrers de la zona antiga d’Alaró compten amb rigoles, les quals no es consideren voreres. Aquestes 
rigoles no són accessibles pel trànsit de vianants. 

Objectius 

 Fer d’Alaró una ciutat accessible i segura per als vianants. 

 Fer d’Alaró una ciutat pacificada. 

Propostes d‟actuació 

S’adoptarà una solució de plataforma única en aquells carrers amb una amplària i morfologia que impedeixen la 
separació entre els itineraris vehiculars i de vianants a distints nivells. En les plataformes úniques d’ús mixt, la 
vorera, o rigola en cas que hi hagi aquesta en lloc de vorera, i la calçada estaran a un mateix nivell, tenint prioritat el 
trànsit de vianants. Per tant, es precisa donar preferència al vianant en aquest tipus de carrers en la seva zona central. 
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2. ESTABLIMENT DE PLATAFORMES ÚNIQUES MIXTES 



Per a cada tram de vorera identificat s’hauran de definir les actuacions més adients a realitzar com per exemple: 

 Eliminant o modificant l‟aparcament. 

 Fent plataforma única: transformant el carrer a un únic nivell amb el trànsit pacificat.  

 Disposar „portes‟ d‟entrada: amb reductors de velocitat com lloms d’ase i una bona senyalització horitzontal i vertical 
per tal de recalcar al conductor que està accedint a una zona pacificada. 

 Eliminant pilones: en ocasions l’existència de fitons per evitar l’aparcament de vehicles esdevé una limitació de 
l’amplària útil i un problema de circulació pels vianants. 

 Utilitzant llambordes: als carrers amb baixa intensitat de trànsit. 

Termini 

4-6 anys 

Normativa vigent 

 Ordre VIV/561/2010. 
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2. ESTABLIMENT DE PLATAFORMES ÚNIQUES MIXTES 
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2. ESTABLIMENT DE PLATAFORMES ÚNIQUES MIXTES 

 



Situació actual 

Un dels documents amb els que compta el PMUS d’Alaró és l’Annex III Estudi de l‟accessibilitat als principals edificis 
i equipaments, en el qual s’analitzen distints punts d’interès del municipi.  

Objectius 

 Fer d’Alaró una ciutat accessible i segura per als vianants. 

Propostes d‟actuació 

En l’Annex III es plantegen solucions de millora de l’accessibilitat en els itineraris, com s’observa a continuació en alguns 
exemples: 

 L‟Església 

A la Plaça Nova, l’itinerari de vianants compta amb multitud de d’obstacles, entre taules i cadires de la terrassa, la bústia i 
els arbres. Es proposa la implantació de plataforma única mixta per tal de millorar l’accessibilitat i guanyar espai per als 
vianants, amb la convivència amb altres usuaris com la bicicleta o vehicles autoritzats. 
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3. ASPECTES A MILLORAR A LA XARXA DE VIANANTS 



 Casal de Son Tugores 

Per una banda és necessari donar continuïtat a l’itinerari de vianants per accedir al Casal de Son Tugores des de la vorera 
oposada, mitjançant un pas de vianants elevat. Aquesta actuació millora l’accessibilitat i dóna major seguretat, ja que 
també permetrà reduir la velocitat dels vehicles. 

Per altra banda també s’ha de col·locar un nou pas de vianants a l’accés de la bossa d’aparcament de Son Tugores per a 
donar prioritat a aquests davant els vehicles que volen accedir o sortir de l’aparcament. D’aquesta manera es garanteix la 
continuïtat de l’itinerari de vianants. A més a més es planteja prolongar la rampa a la vorera de la esquerra per millorar 
l’accés des de la bossa d’aparcament. 

 Unitat Bàsica de Salut 

Per tal d’accedir al centre de Salut existeix una manca de passos de vianants que donin continuïtat als itineraris de 
vianants. Es proposa situar un pas de vianants elevat al carrer Ermità Joan Mir junt al Centre de Salut, just abans d’arribar 
a la cruïlla amb el carrer Costa i Llobera. 
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3. ASPECTES A MILLORAR A LA XARXA DE VIANANTS 



 Manteniment senyalització horitzontal 

Actualment el pas de vianants al carrer de can Cladera (a Es Nieró) es troba en situació de deteriorament i per tant s’ha 
de condicionar per tal que es trobi en una situació òptima, mitjançant un programa de manteniment de senyalització 
general del municipi. 

Altres passos de vianants que necessiten repintar-se són junt a la parada d’autobús del TIB, al carrer de les Sabateres 
amb Constitució i el Poliesportiu. 

 Per altra banda, l’associació Conviu Alaró ha realitzat un informe, el Pla d‟aceres, on indiquen quines mancances hi 
troben al municipi, com per exemple els obstacles (pals de la llum) que redueixen l’amplària útil de vorera. Les seves 
propostes s’haurien de tenir en compte a l’hora de voler millorar l’accessibilitat d’Alaró. 

Termini 

4-6 anys 

Normativa vigent 

 Llei d’Accessibilitat Universal de les Illes Balears 2018. 

 Ordre VIV/561/2010. 
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3. ASPECTES A MILLORAR A LA XARXA DE VIANANTS 

Plaça Nova. 

Font: Elaboració pròpia 

Casal de Son Tugores 

Font: Elaboració pròpia 

Casal de Son Tugores 

Font: Elaboració pròpia 

Unitat Bàsica de Salut 

Font: Elaboració pròpia 

Carrer can Cladera 

Font: Elaboració pròpia 



Situació actual 

Alaró es caracteritza per comptar amb els centres escolars (escoletes i escoles) a les afores del nucli. A l’entorn 
d’aquests les voreres són inexistents o no són accessibles. Per tant els nins i nines no poden anar amb seguretat a peu 
als centres escolars, i molts pares i mares els duen en vehicle privat. El carrer Sant Bartomeu es tanca a l’horari de 
l’entrada a les escoles. 

Objectius 

 Fer d’Alaró una ciutat accessible i segura per als vianants. 

 Conscienciació per l’ús de mitjans alternatius sostenibles i els seus beneficis. 

 Reduir els desplaçaments en vehicle privat cap als centres educatius. 

 Afavorir un accés segur d’anada i tornada a l’escola. 

 Fomentar i prioritzar els desplaçaments en vehicles no motoritzats. 

 Educar els més joves a practicar una mobilitat sostenible. 
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4. CAMINS ESCOLARS 

Camins Escolars de Palma 

Font: Ajuntament de Palma 



Propostes d‟actuació 

Per tal d’assolir aquests objectius és necessari dotar la ciutat d’una sèrie d’itineraris associats als diferents centres 
educatius, aplicant mesures de condicionament per garantir una xarxa segura i còmoda.  

El camí escolar consisteix en la creació d’un itinerari específic pels escolars que els permeti desplaçar-se a peu pel nucli 
urbà fins al centre educatiu maximitzant la seva seguretat. Amb aquesta pràctica, el carrer es converteix en un espai i 
recurs didàctic, que permet als infants conèixer millor l’espai urbà, contribuint d’aquesta manera a la construcció d’una 
identitat cultural lligada a la ciutat.  

Abans d’iniciar el procés d’implantació d’un camí escolar és necessari partir de la col·laboració de tots els seus 
participants: els nins i les nines, els centres i el professorat, les famílies, l’administració municipal, els establiments del 
barri i les associacions.  
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4. CAMINS ESCOLARS 

Camins Escolars de Palma 

Font: Ajuntament de Palma 



Existeixen principalment dues modalitats de camins escolars: 

 Camins sols: els alumnes es dirigeixen als centres escolars per uns camins condicionats i segurs sense 
acompanyants.  

 Camins acompanyats (o “bus a peu”): agents escolars, pares o mares voluntaris acompanyen grups de nens que 
van recollint a les respectives residències o a parades determinades. 

Els principals requeriments a tenir en compte són els següents: 

 Les amplades de les voreres han de complir els mínims establerts de seguretat. 

 Revisar el grau de perillositat de les cruïlles intentant cercar el recorregut amb més seguretat en aquests punts 
(existència de semàfors o passos de vianants elevats). 

 Escollir amb cura els carrers conformant l’itinerari tenint en compte les intensitats de trànsit, els sentits de circulació i 
les zones d’aparcaments i de càrrega i descàrrega. 

 Necessitat d’introduir senyalització tant vertical com horitzontal. 
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4. CAMINS ESCOLARS 



 Considerar tant l’enllumenat del carrer, el mobiliari urbà i l’existència d’activitats que ocupen les voreres: entrada i 
sortida de cotxes dels pàrquings, terrasses de bars, etc. 

 Adoptar mesures per solucionar els problemes d’aglomeracions en hores punta als entorns dels accessos a les 
escoles: voreres de 3,5 metres, sobreamples o espais d’espera interiors a dins dels recintes escolars. 

 Desenvolupar altres mesures addicionals de suport com ara divulgació de mapes i fullets informatius indicant els 
beneficis d’aquesta pràctica innovadora. 

La metodologia utilitzada en les fases de disseny, consulta i implementació han de ser les següents: 

 Anàlisi de l‟accessibilitat: estat i amplària de les voreres, guals, passos de vianants, pendents, mobiliari urbà, 
detecció de punts conflictius, etc. 

 Implicació de les escoles i alumnes: explicació dels objectius a assolir, qüestionari de mobilitat per conèixer els 
hàbits de mobilitat actuals i detectar els problemes existents. 

 Implicació de la resta de la ciutadania: donar a conèixer el projecte a associacions, comerços, etc. 
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4. CAMINS ESCOLARS 



La present actuació proposa el desenvolupament d‟aquesta metodologia de treball per a la definició de camins 
escolars, especialment en aquells centres escolars que actualment registren sobrecàrregues del viari al seu entorn durant 
les hores punta d’entrada i sortida. Es proposa establir converses entre els diferents departaments de l’Ajuntament (via 
pública, mobilitat, educació, etc.) i les escoles per tal d’identificar aquelles on s’han detectat problemes de mobilitat, 
accessibilitat, seguretat viària, etc., per tal de prioritzar l’estudi de nous camins escolars en aquests centres. 

A més, es proposa fer un seguiment (anual) de la utilització dels camins escolars que s’implantin per avaluar quin és el 
seu funcionament i estat, per tal de poder definir les mesures necessàries a portar a terme per fomentar els 
desplaçaments a peu i en bici als centres escolars i disminuir i regular la circulació i aparcament dels vehicles privats. 

La xarxa de camins escolars ha d’estar integrada, circular per carrers pacificats, segurs i accessibles i connectar diferents 
punts de referència del poble (que facin la funció de “parades” o punts de trobada on unir-se al trajecte de camí escolar)  
amb les zones on hi haja una major densitat de població. 

Al mapa es mostra uns possibles fluxos entre les zones amb major població i les escoles i escoletes. A més, s’han de tenir 
en compte les parades de transport escolar i el cas especial des Damunt. Un aspecte important és que la xarxa ha de 
transcórrer per carrers que bé siguin poc transitats pel vehicle privat, o bé disposin de voreres suficients.  
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4. CAMINS ESCOLARS 



Termini 

0-3 anys 

Normativa vigent 

 Llei d’Accessibilitat Universal de les Illes Balears 2018. 

 Ordre VIV/561/2010. 
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4. CAMINS ESCOLARS 
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4. CAMINS ESCOLARS 



En aquest Pla es pretén convertir al vianant en l’element clau de la mobilitat i per tant els criteris de millora de 
l’accessibilitat general sempre es tindran en compte en futures actuacions d’urbanització. S’estableix el següent 
cronograma: 

29 Mesures d’actuació en vianants 

ESTIMACIÓ DE TERMINIS 

Grup d‟actuacions i termini 
Curt 

(0 – 3 anys) 

Mitjà 

(4 – 6 anys) 

Llarg* 

(7 – 9 anys) 

1. Millora de l’accessibilitat general 

2. Establiment de plataformes úniques mixtes 

3. Aspectes a millorar a la xarxa de vianants 

4. Camins escolars 

* Llarg termini significa que continuarà tenint prioritat durant tota l’execució del Pla, i una vegada finalitzat el termini.  



Mesures d’actuació en bicicleta 

30 
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Fer d‟Alaró una ciutat per anar en 
bicicleta 

Creació de vies ciclistes 
interurbanes 

Millora de la xarxa per a la 
circulació de les bicicletes 

Ampliar els espais 
d’aparcament per a bicicletes 

Conscienciació per l‟ús de mitjans 
alternatius sostenibles i els seus 

beneficis 

Campanyes de conducció 
eficient i segura en bicicleta 

Foment de l’ús de la bicicleta 
a l’escola. Pedalaró 

Directriu 

Actuació 

Mesures d’actuació en bicicleta 
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Actuació Descripció 

1. Creació de vies 

ciclistes interurbanes 

1.1 Es planteja convertir l’antiga via de tramvia que connectava Alaró amb l’estació 

de tren de Consell-Alaró en una Via Verda per a que pugui ser utilitzada per 

vianants i ciclistes. D’aquesta manera s’evita que els usuaris vagin per la carretera 

Ma–2022.  

2. Millora de la xarxa per 

a la circulació de 

bicicletes 

2.1 Amb la reducció del límit de velocitat que es comentarà més endavant en la 

secció de trànsit, les bicicletes podran circular amb major seguretat i prioritat al 

centre dels carrils en calçada compartida amb vehicles motoritzats. 

3. Ampliar els espais 

d‟aparcament de 

bicicletes  

3.1 Es proposa la instal·lació de punts d’estacionament en aquells equipaments 

(esportius, educatius, culturals...) que no compten amb cap punt proper actualment, 

indicats a l’anàlisi. 

4. Campanyes de 

conducció eficient i 

segura en bicicleta 

4.1 Es proposa organitzar aquestes jornades amb el suport dels col·lectius ciclistes 

del municipi. Es proposa fer diferents sessions al llarg de l’any d’un dia de durada.  

5. Foment de l‟ús de la 

bicicleta a l‟escola. 

Pedalaró 

5.1 Es planteja realitzar campanyes de promoció de la bicicletes, crear rutes 

segures i estudiar la possibilitat d’adquirir un tàndem per portar els nins i nines a 

l’escola d’una forma saludable i sostenible. 

Mesures d’actuació en bicicleta 



Situació actual 

Actualment, per arribar a l’estació de tren de Consell-Alaró, els veïns i veïnes 
d’Alaró han de circular per la carretera Ma-2022 si van en bicicleta, així com per 
la vora si marxen a peu, amb la perillositat que suposa.  

Objectius 

 Fer d’Alaró una ciutat per anar en bicicleta. 

Propostes d‟actuació 

Es proposa la construcció i/o adequació d’una via verda que permeti la 
connexió entre Alaró i l‟estació de tren en bicicleta o a peu. La Llei de 
Camins de les Illes Balears compta amb una disposició que fa peu a 
construcció de dita Via Verda. 

Aquesta via verda aprofita l’antiga ruta de la línia de tramvia d’Alaró, propera a 
la carretera i que passa per les antigues mines del carbó d’Alaró. Aquest tipus 
d’actuació promou tant l’ús de la bicicleta com també del transport públic, 
fomentant amb altres actuacions paral·leles la intermodalitat entre la bicicleta i 
el tren.  

Termini 

7-9 anys 

33 Mesures d’actuació en bicicleta 

1. CREACIÓ DE VIES INTERURBANES 

Cartell d’una marxa per reivindicar la Via Verda 

Font: Plataforma Volem Via Verda 



Situació actual 

Actualment a Alaró els ciclistes no poden circular amb seguretat per la calçada a causa de la velocitat de la via per a 
vehicles motoritzats. Això comporta que no s’utilitzi la bicicleta. 

Objectius 

 Fer d’Alaró una ciutat per anar en bicicleta.  

Propostes d‟actuació 

S’aconsella la implantació de zona 30 en tot el nucli. D’aquesta manera les bicicletes podran compartir la calçada amb 
els vehicles a motor de forma segura.  

Per altra banda, en aquells carrers on hi hagi plataforma única compartida que s’han tractat a la secció de mesures 
d’actuació en vianants (amb velocitat màxima de 20 km/h) es permetrà el doble sentit de circulació de les bicicletes. 

Aquestes mesures han d’anar acompanyades d’un Pla de senyalització integral de senyalització junt amb unes 
campanyes de seguretat vial per als usuaris de la bicicleta així com també de conscienciació a tots els usuaris de via 
pública per al compliment de la senyalització. 

Termini 

4-6 anys 

34 Mesures d’actuació en bicicleta 

2. MILLORA DE LA XARXA PER A LA CIRCULACIÓ DE BICICLETES  



Situació actual 

A Alaró, com es pot veure a la Diagnosi, hi ha alguns equipaments que no compten amb punts d’aparcament segurs de 
bicicletes i per tant es dificulta l’ús d’aquest mitjà per part de la població. 

Objectius 

 Fer d’Alaró una ciutat per anar en bicicleta. 

Propostes d‟actuació 

Es proposa dotar la ciutat amb aparcaments de bicicletes amb l’objectiu de donar la màxima cobertura territorial possible 
als usuaris d’aquest mitjà de transport. 

La ubicació dels nous aparcaments ha de ser estratègica per tal de poder connectar tots els equipaments o pols 
generadors/atractors de mobilitat existents amb la xarxa de carril bici. Aquests aparcaments de bicicletes s’han d’ubicar 
espacialment de manera tal que cobreixin el conjunt del territori. 

Sempre i quan sigui possible, es plantejarà la instal·lació a l’interior dels equipaments en aquells que no tinguin, per tal 
de proporcionar un aparcament que protegeixi la bicicleta de la intempèrie i dels robatoris.  

 

 

35 Mesures d’actuació en bicicleta 

3. AMPLIAR ELS ESPAIS D‟APARCAMENT DE BICICLETES 



Es proposa d’ubicar nous aparcaments de bicicletes als equipaments que actualment no disposen d’ells a l’exterior. Es 
prioritzarà la seva instal·lació en aquells equipaments que ho sol·licitin o en els que s’hagin detectat desplaçaments en 
bicicleta. 

Els equipaments que haurien de comptar amb estacionament exterior de bicicletes són: 

 Equipaments administratius: l’Ajuntament i el punt verd. 

 Equipaments esportius: el Poliesportiu. 

 Equipaments educatius: el CEIP Pere Rosselló (té al seu interior) i l’Escoleta es Nieró. Col·legi Nostra Senyora de la 
Consolació. 

 Equipaments sanitaris: el centre de Salut. 

A més la zona des Damunt també ha de comptar amb punts d’estacionament (sa Bastida i plaça Cabrit i Bassa) i que 
siguin segurs. Un altre punt que pot tenir aparcabicicletes és la Plaça des Mercat. L’estació de tren ha de comptar amb 
una zona segura d’estacionament de bicicletes, ja que hi ha alguns trens que no permeten que es pugin. En la mesura del 
possible s’ha d’augmentar la disponibilitat d’espai per aquestes i així fomentar la intermodalitat tren-bicicleta. 

Termini 

4-6 anys 

36 Mesures d’actuació en bicicleta 

3. AMPLIAR ELS ESPAIS D‟APARCAMENT DE BICICLETES 
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3. AMPLIAR ELS ESPAIS D‟APARCAMENT DE BICICLETES 

 



Situació actual 

La bicicleta és un mode de transport sostenible que resulta d’utilitat per fer desplaçaments dins d’un municipi amb les 
dimensions d’Alaró, així com les com les connexions amb els municipis veïns. Ara bé, molts usuaris potencials no fan 
servir aquest mode per la sensació d‟inseguretat que suposa el seu ús.  

A l’hora de compartir un mateix espai de circulació els usuaris de la bicicleta es troben en una posició de vulnerabilitat 
respecte del vehicle privat. Aquesta circumstància és deguda a diferents factors: 

 Inestabilitat pròpia de la bicicleta, ja que requereix una posició d’equilibri que es pot veure desfavorida per factors 
externs com la climatologia, portar pesos, o fins i tot per qüestions de manteniment com ara portar les rodes 
desinflades. 

 Vulnerabilitat pròpia del ciclista, en no disposar de carrosseria que protegeixi el seu cos. 

 Menor velocitat que pot assolir davant del vehicle privat. 

Objectius 

 Conscienciació per l’ús de mitjans alternatius sostenibles i els seus beneficis. 

38 Mesures d’actuació en bicicleta 

4. CAMPANYES DE CONDUCCIÓ EFICIENT I SEGURA EN BICICLETA 



Propostes d‟actuació 

Es proposa l’organització de jornades de conducció eficient i segura en bicicleta, per part de l’Ajuntament i la Policia 
Local amb la col·laboració d’entitats, perquè els assistents coneguin tots els perills que els poden afectar, i aprenguin 
mètodes eficaços per tal que la pràctica de la bicicleta sigui més confortable, ràpida, i comporti menys riscos.  

Els beneficis que es poden destacar d’aquests cursos són: 

 Seguretat per l’usuari. 

 Prevenció d’accidents. 

 Millor repartiment i eficiència d’ús públic. 

 Foment del canvi modal a la bicicleta. 

Es proposa fer diferents sessions al llarg de l’any d’un dia de durada. Aquestes sessions es divideixen en dues parts:  

 Part teòrica. Sessió en la que es poden destacar els temes següents: educació vial, seguretat vial, mesures de 
visibilitat, aprenentatge i consolidació de les tècniques de conducció, manteniment i reparació de bicicletes. 

 Part pràctica. Formada per un test de conducció inicial per detectar errors o mals costums. Després de les classes 
teòriques es realitza un segon test per acabar de polir errors. 

39 Mesures d’actuació en bicicleta 

4. CAMPANYES DE CONDUCCIÓ EFICIENT I SEGURA EN BICICLETA 



Els principals aspectes que cal treballar amb els assistents als cursos són: 

 Circulació per la dreta. Si es circula per un carril bici és la ubicació correcta per deixar passar els ciclistes que vulguin 

avançar. En la circulació conjunta amb vehicles motoritzats es segueix la norma establerta ja que la bicicleta és el 

vehicle més lent. 

 Velocitat adequada. L’usuari de la bicicleta ha de realitzar un exercici constant i sistemàtic d’anàlisi de la situació que 

l’envolta (tipus de via, climatologia, densitat de trànsit, vianants, etc.).  

 Advertència de les maniobres. És necessari senyalitzar degudament els girs cap a ambdós costats i els 

avançaments.  

 Obeir les prohibicions i la senyalització.  

 Mesures de seguretat. És recomanable fer servir les diferents mesures de seguretat que disminueixen 

significativament el risc pel ciclista.  

Termini 

0-3 anys 

40 Mesures d’actuació en bicicleta 

4. CAMPANYES DE CONDUCCIÓ EFICIENT I SEGURA EN BICICLETA 



Situació actual 

Alaró es caracteritza per comptar amb els centres escolars (escoletes i escoles) a les afores del nucli. Els nins i nines no 
poden anar amb seguretat en bicicleta als centres escolars a causa de la velocitat dels vehicles motoritzats, i per tant 
molts pares i mares els duen en cotxe. 

Objectius 

 Conscienciació per l’ús de mitjans alternatius sostenibles i els seus beneficis 

Propostes d‟actuació 

Les escoles d’Alaró junt amb la policia i pares, mares i tutors/es han de realitzar campanyes de foment de l‟ús de la 
bicicleta tant per anar a l’escola com en el dia a dia. Per això, s’han d’establir unes rutes (com les rutes escolars) segures 
per als nins i nines, que parteixen d’un estudi i un projecte de participació àmplia entre tots els agents. 

41 Mesures d’actuació en bicicleta 

5. FOMENT DE L‟ÚS DE LA BICICLETA A L‟ESCOLA. PEDALARÓ 



Una forma de promoure una mobilitat sostenible i a més a més una vida 
saludable pot ser l’ús d’un tàndem amb pedaleig assistit. Aquest projecte 
tindria el nom de Pedalaró i està inspirat en el cas de S’Cool Bus del municipi 
francès de Louviers, en el col·legi Anatole France. 

El vehicle ha de ser dirigit per un monitor o tutor, pare o mare voluntaris per 
acompanyar en el pedaleig a al voltant de 10 nins i nines a l’escola. D’aquesta 
forma s’aconsegueix teixir una forta xarxa social, amb la que ja compta el poble 
d’Alaró. 

Termini 

0-3 anys 

42 Mesures d’actuació en bicicleta 

5. FOMENT DE L‟ÚS DE LA BICICLETA A L‟ESCOLA. PEDALARÓ 

S’Cool Bus (tàndem escolar) 

Font: https://www.ciclosfera.com/scool-bus-francia/  
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Es planteja el cronograma de les actuacions proposades en referència a la mobilitat en bicicleta. Quant a l’ampliació de la 
xarxa, quan calgui s’actuarà de forma conjunta amb altres administracions com és el Consell Insular de Mallorca. 

43 Mesures d’actuació en bicicleta 

ESTIMACIÓ DE TERMINIS 

Grup d‟actuacions i termini 
Curt 

(0 – 3 anys) 

Mitjà 

(4 – 6 anys) 

Llarg* 

(7 – 9 anys) 

1. Creació de vies ciclistes interurbanes 

2. Millora de la xarxa per a la circulació de bicicletes 

3. Ampliar els espais d’aparcament de bicicletes 

4. Campanyes de conducció eficient i segura en bicicleta 

5. Foment de l’ús de la bicicleta a l’escola. Pedalaró 

* Llarg termini significa que continuarà tenint prioritat durant tota l’execució del Pla, i una vegada finalitzat el termini.  



Mesures d’actuació en transport públic 
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Oferir un transport públic competitiu respecte al 
vehicle privat 

Millora de la gestió de les 
línies d’autobús interurbanes 

Estudi de nova ubicació 
d’aturada de l’autobús 

interurbà 

Conscienciació per l‟ús de mitjans 
alternatius sostenibles i els seus beneficis 

Millora de la gestió de les 
línies d’autobús interurbanes 

Directriu 

Actuació 

Mesures d’actuació en transport públic 
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Actuació Descripció 

1. Millora de la gestió de 

les línies d‟autobús 

interurbanes 

1.1 La millora de les freqüències, recorreguts i la informació d’aquestes línies, és a 

dir, l’augment de la competitivitat respecte al vehicle privat ha d’anar lligada a la 

licitació de les concessions de les línies d’autobusos de l’illa de Mallorca. En el cas 

d’Alaró, seria el bus llançadora Alaró-Estació-Consell. 

2. Estudi de nova 

ubicació d‟aturada de 

l‟autobús interurbà 

2.1 Es planteja la possibilitat d’estudiar la viabilitat del canvi d’ubicació de la parada 

ja que actualment no cobreix gran part del nucli, especialment es Damunt. 

Mesures d’actuació en transport públic 



Situació actual 

Al projecte de licitació de 2018 es preveu una millora en quant a la pròpia gestió de les línies en general, a les 
freqüències i horaris, etc. En el cas d’Alaró, s’augmenta el nombre d’expedicions els dies feiners (28) i s’augmenta els 
dissabtes, diumenges i festius de 8 a 10 expedicions, durant tot l’any.  A més a més, l’amplitud horària augmenta els dies 
no feiners de 9 hores i 47 minuts a 13 hores i 10 minuts, a ambdues temporades de l’any.  

Objectius 

 Oferir un transport públic competitiu respecte al vehicle privat. 

 Conscienciació per l’ús de mitjans alternatius sostenibles i els seus beneficis. 

Propostes d‟actuació 

Es proposa que l‟horari del bus llançadora s’ha d’adaptar als dels trens. L’Ajuntament, en la mesura del possible, ha de 
fer arribar al CTM la proposta d’augmentar alguna expedició més per la nit per a la tornada des de Palma cap a Alaró. 

Termini   

7-9 anys 

Normativa vigent 

 Pla Insular de Serveis de Transport Regular de Viatgers per Carretera (PISTRVC). 

47 Mesures d’actuació en transport públic 

1. MILLORA DE LA GESTIÓ DE LES LÍNIES D‟AUTOBÚS INTERURBÀ 

Logotip del TIB 

Font: TIB 



Situació actual 

Alaró compta amb una parada al carrer Joan Alcover que dóna una cobertura limitada al municipi, especialment tenint en 
compte que es Damunt es troba molt lluny d’aquesta. A la diagnosi es pot observar la cobertura territorial. 

Objectius 

 Oferir un transport públic competitiu respecte al vehicle privat. 

Propostes d‟actuació 

Es proposa que l’Ajuntament faci arribar la petició al CTM d’estudiar la viabilitat de millorar la cobertura del transport 
públic interurbà. Entre altres, hi hauria l’opció de plantejar reubicar l‟actual parada d‟autobús a una zona més cèntrica o 
estudiar afegir una aturada més. Caldrà tenir en compte que no surtin perjudicats els temps de recorregut (actualment hi 
ha un únic vehicle a la línia) i que les amplàries dels carrers pels quals passaria permetin tots els girs. 

Termini 

0-3 anys 

Normativa vigent 

 Pla Insular de Serveis de Transport Regular de Viatgers per Carretera (PISTRVC). 

 

 

48 Mesures d’actuació en transport públic 

2. ESTUDI DE COBERTURA DE L‟ATURADA DE L‟AUTOBÚS INTERURBÀ  



Es planteja el cronograma de les actuacions proposades en referència a la mobilitat en transport públic. Aquestes 
actuacions caldrà fer-les arribar a altres administracions com és el Consell de Mallorca. 

49 Mesures d’actuació en transport públic 

ESTIMACIÓ DE TERMINIS 

Grup d‟actuacions i termini 
Curt 

(0 – 3 anys) 

Mitjà 

(4 – 6 anys) 

Llarg* 

(7 – 9 anys) 

1. Millora de la gestió de les línies d’autobús interurbanes 

2. Estudi de nova ubicació d’aturada de l’autobús interurbà 

* Llarg termini significa que continuarà tenint prioritat durant tota l’execució del Pla, i una vegada finalitzat el termini.  



Mesures d’actuació en trànsit 
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Fer d‟Alaró una ciutat 
pacificada  

Revisió de 
velocitats 

Elements 
pacificadors 

Racionalitzar i optimitzar la 
circulació 

Revisió dels 
sentits de 
circulació 

Plaça de la Vila 

Connexió Ma-
2100 – Ma-2110 

Pla de 
senyalització 

integral 

Pla de seguretat 
viària 

Controlar i disminuir els nivells 
de contaminació atmosfèrica i 
acústica provocats pel trànsit 

Foment d’ús de 
vehicles menys 
contaminants 

Cotxe compartit 
(carpooling) 

Directriu 

Actuació 

Mesures d’actuació en trànsit 
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Actuació Descripció 

1. Revisió de velocitats   1.1 Ciutat 30. A la zona urbana d’Alaró s’establirà una velocitat màxima permesa de 

30 km/h. 

1.2 Zona 20. Aquells carrers on no es pugui separar el trànsit de vehicles i de 

vianants a distint nivell, es consideraran de plataforma única mixta amb una 

velocitat màxima de 20 km/h. 

2. Elements 

pacificadors 

2.1 Es proposa implantar elements pacificadors de manera que s’augmenti la 

seguretat. 

3. Reordenació dels 

sentits de circulació 

3.1 Per tal d’evitar que els vehicles s’endinsin fins el centre (entorn de la Plaça de la 

Vila), es plantegen canvis en els sentits de circulació de diferents carrers.  

4. Plaça de la vila i 

entorn del centre 

històric 

4.1 Es proposa la prohibició de pas a vehicles no autoritzats de manera total o 

parcial (en determinades hores) per tal d’aconseguir un entorn més amable per als 

veïns i veïnes. 

5. Connexió Ma-2100 i 

Ma-2110 

5.1 Es planteja una adequació del carrer de Son Pol amb doble sentit de circulació 

per evitar l’entrada de vehicles de pas en carrers com el Pontarró o can Manyoles. 

Mesures d’actuació en trànsit 
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Actuació Descripció 

6. Pla de seguretat 

viària 

6.1 Es proposa per una banda estudiar els punts conflictius del municipi per tal de 

plantejar actuacions de millora de la seguretat en aquests punts. 

6.2 Per altra banda, es planteja realitzar campanyes de seguretat vial per a que 

els usuaris de la via pública siguin conscients i respectuosos amb els senyals 

circulatoris i amb la resta d’usuaris. 

7. Pla de senyalització 

integral 

7.1 Es proposa disposar d’una senyalització que faciliti l’entrada i la sortida als 

aparcaments d’Alaró, alliberant de trànsit la zona cèntrica on es poden realitzar 

actuacions de pacificació. 

8. Cotxe compartit 

(carpooling) 

8.1 Es proposa a través de la plataforma www.compartir.org realitzar campanyes de 

reducció del vehicle privat compartint-lo quan els trajectes dels veïns i veïnes són 

més o menys comuns. 

9. Foment d‟ús de 

vehicles menys 

contaminants 

9.1 Es proposa augmentar el nombre de punts de recàrrega per al vehicle elèctric, 

donant cobertura total al municipi.  

Mesures d’actuació en trànsit 
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Situació actual 

Actualment la velocitat màxima permesa és superior als 30 km/h. Això provoca una manca de seguretat i una certa 
perillositat als carrers interiors d’Alaró i en zones escolars. 

Objectius 

 Fer d’Alaró una ciutat pacificada. 

Propostes d‟actuació 

Es proposa establir a la zona urbana d‟Alaró una velocitat màxima de 30 km/h. On s’aplica aquesta actuació es 
redueix el nombre i la gravetat dels accidents així com el soroll del trànsit. Es garanteix un flux de trànsit constant amb 
menys embussos i congestions, així com també s’aconsegueix que caminar, anar en bicicleta o usar el transport públic 
siguin activitats més agradables i segures. 

A més, es planteja establir una velocitat màxima permesa de 20 km/h en aquells carrers que per morfologia i amplària no 
pot separar el trànsit de vianants i vehicles a distint nivell. Aquests carrers seran considerats de plataforma única mixta. 
Amb aquestes actuacions es pretén pacificar el nucli i especialment el centre en benefici de la seguretat dels usuaris de la 
via pública.  

Termini 

0-3 anys 

54 Mesures d’actuació en trànsit 

1. REVISIÓ DE VELOCITATS 



55 Mesures d’actuació en trànsit 

1. REVISIÓ DE VELOCITATS 

 



Situació actual 

Hi ha vies com el camí de Vela en les quals els vehicles circulen amb una velocitat elevada, i altres zones amb una 
afluència important de menors com són les escoles que necessiten una major seguretat. 

Objectius 

 Fer d’Alaró una ciutat pacificada. 

Propostes d‟actuació 

En primer lloc es proposa implementar actuacions per a la pacificació mitjançant elements reductors de la velocitat i 
l‟elevació de passos de vianants. Al camí de Vela es proposa la col·locació d’elements reductors de velocitat i a més es 
proposa repintar la línia divisòria entre sentits de circulació, ja que no està ben alineada i hi ha places d’aparcament que 
ocupen els carrils de circulació. 

Punts on s’han d’ubicar passos elevats de vianants són per exemple a la Unitat Bàsica de Salut i Son Tugores. 

56 Mesures d’actuació en trànsit 

2. ELEMENTS PACIFICADORS 



Per altra banda, al carrer Pere Rosselló es planteja augmentar l‟amplada de voreres, sense llevar aparcament i mantenir 
el doble sentit, amb prioritat d’un dels sentits de circulació. 

Termini 

0-3 anys 

57 Mesures d’actuació en trànsit 

2. ELEMENTS PACIFICADORS 

Vials urbans on 

cal pacificar la 

circulació 

Camí de Vela 

Carrer Pere 

Rosselló 

Pas de vianants 

elevat 

Pacificació del trànsit d’Alaró 

Font: Elaboració pròpia 



Situació actual 

Alaró es caracteritza per comptar amb la majoria dels seus carrers de sentit únic, excepte en alguns vials principals com 
l’Avinguda de la Constitució o carrers més cèntrics. Aquests darrers no compten amb una amplària suficient per permetre 
una doble circulació. 

Objectius 

 Racionalitzar i optimitzar la circulació. 

Propostes d‟actuació 

Es planteja la revisió d’aquests carrers així com d’altres trams i reduir les distàncies en algunes rutes que connecten els 
distints accessos del municipi. A més s’aconsegueix que la Plaça de la Vila no sigui una zona de pas de vehicles i per tant 
aquesta proposta acompanya a la pacificació de l’entorn d’aquesta plaça. Per tant, els canvis proposats són: 

 Canvi de doble sentit a sentit únic: Can Manyoles, Verge del Refugi, carrer Nou. Plaça des Mercat a més d’eliminar 
un dels sentits, es proposa pacificar la part oest de la plaça amb accés restringit.  

 Canvi del sentit de circulació: Camp Roig, can Ros, tram de l’avinguda de la Constitució (entre Camp Roig i can 
Ros). 

Termini 

4-6 anys 

58 Mesures d’actuació en trànsit 

3. REORDENACIÓ DELS SENTITS DE CIRCULACIÓ 
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3. REORDENACIÓ DELS SENTITS DE CIRCULACIÓ 

 



Situació actual 

Actualment la Plaça de la Vila serveix de pas de vehicles i de fet hi ha molts senyals de circulació que indiquen com anar 
cap al centre. Per tant, no és un lloc pacificat i atractiu per als vianants. En horabaixa aquest espai compta amb una 
restricció de circulació. 

Objectius 

 Racionalitzar i optimitzar la circulació. 

Propostes d‟actuació 

Es proposa ampliar i fins i tot constituir com a zona ACIRE la plaça de la Vila de forma permanent, així com carrers més 
propers. Aquesta mesura va acompanyada de l’anterior referida a la reordenació dels sentits de circulació. Amb això es 
pretén, per una banda, que deixi de ser un lloc únicament de pas de vehicles i a més aconseguir un major espai en 
benefici dels vianants sense obstacles.  

Es mantenen unes places de càrrega i descàrrega, ja que al ser ACIRE, tindran accés residents, autoritzats i mercaderies. 
En aquest sentit, també tindran permís els vehicles de professionals que realitzen reparacions a les cases de la zona. Per 
altra banda, es proposa la regulació de l’espai públic ocupat per terrasses, en quant a superfície i horaris, mitjançant una 
ordenança com en altres municipis. 

Termini 

4-6 anys 

60 Mesures d’actuació en trànsit 

4. ENTORN DE LA PLAÇA DE LA VILA 



Situació actual 

Tant l’accés a Alaró per la Ma-2022 (Av. Constitució), com per 
les carreteres Ma-2100 (carrer Pontarró i Ma-2110 (carrer Can 
Manyoles), suporten un trànsit important que s’endinsa cap al 
centre. 

Objectius 

 Racionalitzar i optimitzar la circulació. 

Propostes d‟actuació 

Una actuació per evitar-ho és amb la creació d’una petita 
«ronda» entre la Ma-2100 i Ma-2110, usant el traçat del carrer 
de Son Pol. La secció proposada compta amb dos carrils, un 
per sentit, a més de voreres. Aquesta proposta junt amb la 
creació de noves bosses d’aparcament i una bona 
senyalització integral s’evitarà que els cotxes vagin al centre. 
Aquest carrer es contempla a les Normes Subsidiàries per a la 
seva execució. Per altra banda, falta també una alternativa que 
connecti Ma-2021 amb Ma-2100 sense que passi pel carrer 
Pere Rosselló. 

Termini 

4-6 anys 

61 Mesures d’actuació en trànsit 

5. CONNEXIÓ MA-2100 – MA-2110 

Carrer de Son Pol 

Connexió entre Ma-2100 i Ma-2110 

Font: Elaboració pròpia 



Situació actual 

S’observa que hi ha punts conflictius on, tot i tenir miralls, aquests no ajuden en la seguretat de la circulació. Un altre 
problema detectat és la velocitat de circulació dels vehicles en carrers on difícilment es pot separar el trànsit de vehicles i 
de vianants. Per altra banda quan es pretén canviar el model mobilitat cal un cert temps perquè la població s’adapti.  

Objectius 

 Racionalitzar i optimitzar la circulació. 

Propostes d‟actuació 

És proposa l’elaboració d’un Pla de seguretat viària. Aquesta actuació es divideix en dos parts: 

 Diagnosi, seguiment i propostes d‟actuació. Es proposa realitzar un estudi per analitzar quines són les mancances 
de seguretat que té el municipi, amb una escala de nivell de perillositat i un programa d’actuacions de millora. S’ha de 
fer un major seguiment, de forma continuada. S’ha de revisar i mantenir l’estat dels miralls contínuament. 

 Campanya de sensibilització. Algunes accions, com la modificació de velocitats, requereixen una campanya 
d’informació als usuaris per al compliment de les noves normes de circulació. A més, unes altres com poden ser 
l’establiment de camins escolars també han de venir acompanyades d’una conscienciació de tota la societat. 

Termini 

0-3 anys 

62 Mesures d’actuació en trànsit 

6. PLA DE SEGURETAT VIÀRIA 



Situació actual 

Els vehicles tendeixen a anar cap al centre indicat contínuament, per cercar aparcament, i es produeix un trànsit 
d’agitació. Per altra banda, s’ha observat que cal una revisió de l’estat actual de la senyalització, tant horitzontal com 
vertical, la qual actualment impedeix una circulació fluïda.  

Objectius 

 Racionalitzar i optimitzar la circulació.  

Propostes d‟actuació 

Es proposa implementar un pla de senyalització integral per al municipi d’Alaró, que pren com a base dos aspectes 
fonamentals: 

 En primer lloc, existeix la voluntat de racionalitzar el volum de trànsit que circuli per la zona cèntrica del poble cercant 
aparcament. Per aquest motiu, cal promocionar les àrees d‟estacionament perifèriques, les ubicades a Son 
Tugores, el camí de Vela i de sa Bastida (a es Damunt), garantint una bona senyalització que permeti al visitant sortir 
del poble de manera còmoda.  

La senyalització ha de tendir a evitar incursions pel centre del nucli urbà i ha d’estar present durant tot el trajecte fins 
arribar a  la borsa d’estacionament. A més, es recomana indicar la capacitat total de què disposen els aparcaments. 

63 Mesures d’actuació en trànsit 

7. PLA DE SENYALITZACIÓ INTEGRAL 



 Per altra banda, s’ha observat que cal una revisió de l’estat actual de la senyalització, tant horitzontal com vertical, la 
qual actualment impedeix una circulació fluïda. Aquesta ha de tenir un manteniment continu, prestant atenció als 
punts on s’ocasionen accidents o altres problemes de trànsit que puguin tenir com a possible causa un deficient estat 
de la senyalització d’aquests punts. 

Termini 

4-6 anys 

64 Mesures d’actuació en trànsit 

7. PLA DE SENYALITZACIÓ INTEGRAL 

SON TUGORES 

CAMÍ DE VELA 

SA BASTIDA 

P1 

P2 

P3 

101 

16 

23 

Exemple: senyal de bosses d’aparcaments disponibles actuals 

Font: Elaboració pròpia 



Situació actual 

L’Ajuntament d’Alaró, a través del Consell de Mallorca, està subscrit a la 
xarxa www.compartir.org, plataforma creada per agrupar diferents 
entitats que fomenten iniciatives d’aquest tipus per tal de maximitzar-ne 
l’abast i l’eficiència.  

Objectius 

 Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica 
provocats pel trànsit. 

Propostes d‟actuació 

Es proposa que mitjançant campanyes informatives de l’Ajuntament es 
promourà compartir l’ús del vehicle privat. S’usarà aquesta plataforma o 
una pròpia i es trobarà a un lloc visible de la web així com informació a 
equipaments i parades de bus, i d’aquesta manera els veïns i veïnes que 
volen compartir cotxe per realitzar trajectes més o menys comuns podran 
oferir i cercar desplaçaments. Compartir vehicle suposa una reducció del 
trànsit i tot el que implica. 

Termini   

0-3 anys 

65 Mesures d’actuació en trànsit 

8. COTXE COMPARTIT 

Captura de la pàgina web de Compartir 

Font: http://www.compartir.org/ 

http://www.compartir.org/


Situació actual 

Actualment, Alaró compta amb 2 punts de recàrrega de vehicles elèctrics al costat del Poliesportiu municipal. Hi ha una 
bonificació sobre l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del 75% per a vehicles híbrids i elèctrics. S’ha de tenir en 
compte també la ITC BT 52 que estipula un punt de recàrrega per cada 40 places en aparcaments públics de nova 
construcció. Es preveu la construcció d’una bossa d’aparcament junt al col·legi Pere Rosselló, entre unes 60 i 70 places.  

Objectius 

 Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit.  

Propostes d‟actuació 

Per tal de fomentar l’ús de vehicles menys contaminants com els elèctrics, s’han d’instal·lar punts de recàrrega en 
diferents zones del municipi per cobrir-lo. Es proposa ubicar punts de recàrrega en els voltants dels equipaments públics. 
Punts de la localitat on es poden instal·lar estacions de recàrrega elèctrica són: la Unitat Bàsica de Salut, el Casal Son 
Tugores i es Damunt, així com altres bosses d’aparcament, com la nova junt al Col·legi Públic Pere Rosselló. 

Termini 

4-6 anys 

Normativa vigent 

 ITC BT 52. 

66 Mesures d’actuació en trànsit 

9. FOMENT D‟ÚS DE VEHICLES MENYS CONTAMINANTS 



67 Mesures d’actuació en trànsit 

9. FOMENT D‟ÚS DE VEHICLES MENYS CONTAMINANTS 

 



Es planteja un cronograma de les actuacions proposades en referència a la mobilitat en vehicle privat. 

68 Mesures d’actuació en trànsit 

ESTIMACIÓ DE TERMINIS 

Grup d‟actuacions i termini 
Curt 

(0 – 3 anys) 

Mitjà 

(4 – 6 anys) 

Llarg* 

(7 – 9 anys) 

1. Revisió de velocitats 

2. Elements pacificadors 

3. Reordenació dels sentits de circulació 

4. Entorn de la Plaça de la Vila 

5. Connexió Ma-2100 – Ma-2110 

6. Pla de seguretat viària 

7. Pla de senyalització integral 

8. Compartir cotxe (carpooling) 

9. Foment d’ús de vehicles menys contaminants 

* Llarg termini significa que continuarà tenint prioritat durant tota l’execució del Pla, i una vegada finalitzat el termini.  



Mesures d’actuació en estacionament 

69 



70 

Optimitzar l‟espai d‟aparcament 
disponible 

Gestió dels aparcaments 

Cobertura de places per 
a PMR 

Racionalitzar i optimitzar la 
circulació 

Pla de senyalització 
integral (veure a l’apartat 
“Mesures d’actuació en 

trànsit”) 

Controlar i disminuir els 
nivells de contaminació 
atmosfèrica i acústica 
provocats pel trànsit 

Foment d’ús de vehicles 
menys contaminants 

(veure a l’apartat 
“Mesures d’actuació en 

trànsit”) 

Directriu 

Actuació 

Mesures d’actuació en estacionament 
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Actuació Descripció 

1. Gestió dels 

aparcaments 

1.1 Augmentar el nombre de bosses d’aparcament. 

1.2 Controlar l’estacionament il·legal. 

1.3 Reduir places d’aparcament als carrers del centre històric. 

2. Cobertura de places 

PMR en equipaments 

2.1 Reduir l’actual dèficit de places reservades a PMR (entorn 31). 

2.2 Disposar, quan és possible, aquestes places properes als equipaments. 

2.3 Facilitar l’estacionament proper a l’habitatge a PMR que ho sol·licitin. 

Mesures d’actuació en estacionament 



Situació actual 

A la zona més cèntrica del municipi hi ha una ocupació de places d’aparcament molt elevada durant la major part de dia, 
molt més que a altres zones com l’Eixample, ja que el nombre de places al centre és menor. Això provoca que hi hagi 
poca rotació i molta agitació de vehicles cercant un estacionament.  

Objectius 

 Optimitzar l’espai d’aparcament disponible. 

Propostes d‟actuació 

S’ha d’estudiar la ubicació de noves bosses d‟aparcament a la perifèria. Actualment s’estudia per exemple la creació 
d’una al costat del col·legi públic. Segons l’actual ordenació, cal fer revisions per contemplar nous sòls dedicats a 
equipaments. Això requerirà un estudi urbanístic i econòmic al respecte per veure la viabilitat. 

També es proposa pintar les línies que delimiten les places d’aparcament (com per exemple, en alguns trams de camí de 
Vela). A més, s’ha de fer un major control d’estacionament il·legal damunt de les rigoles, ja que aquestes estan protegides. 

Es planteja per altra banda eliminar el permís d‟estacionar en els carrers més estrets de la població que dificulten per 
exemple la circulació de vehicles d’emergència així com dels vianants i bicicletes. Ha d’haver-hi una convivència sense 
que arribi al conflicte i sempre recuperant espai públic per als usuaris més vulnerables que són els vianants. 

Termini 

7-9 anys 

72 Mesures d’actuació en estacionament 

1. GESTIÓ DELS APARCAMENTS 



73 Mesures d’actuació en estacionament 

1. GESTIÓ DELS APARCAMENTS 

 



Situació actual 

Alaró compta actualment amb un dèficit de 31 places reservades per a persones amb mobilitat reduïda. A la diagnosi es 
feia menció a equipaments que no tenien aquest tipus de plaça en el seu entorn.  

Objectius 

 Optimitzar l’espai d’aparcament disponible. 

Propostes d‟actuació 

Es proposa dedicar esforços en implantar places per a PMR a l’entorn d’equipaments que actualment no disposen d’elles 
o no existeix una oferta suficient. Aquesta proposta mereix un seguiment continuat en funció de la demanda també de les 
pròpies persones amb mobilitat reduïda. Els equipaments que compten amb un dèficit d’oferta són: 

 Equipaments administratius: el punt verd. 

 Equipaments esportius: es pot augmentar el nombre de places al poliesportiu. 

 Equipaments educatius: les escoletes i escoles. 

 Equipaments culturals: el teatre municipal. 

74 Mesures d’actuació en estacionament 

2. COBERTURA DE PLACES PMR EN EQUIPAMENTS  



A més, es planteja augmentar el nombre de places reservades per a PMR en les bosses d’aparcament. Per altra banda, 
també es tindran en compte per augmentar el nombre de places reservades o habilitades la demanda per part de 
persones de mobilitat reduïda. 

Termini 

0-3 anys 

75 Mesures d’actuació en estacionament 

2. COBERTURA DE PLACES PMR EN EQUIPAMENTS  



76 Mesures d’actuació en estacionament 

2. COBERTURA DE PLACES PMR EN EQUIPAMENTS  



Es planteja un cronograma de les actuacions proposades en referència a l’estacionament del vehicle privat. 

77 Mesures d’actuació en estacionament 

ESTIMACIÓ DE TERMINIS 

Grup d‟actuacions i termini 
Curt 

(0 – 3 anys) 

Mitjà 

(4 – 6 anys) 

Llarg* 

(7 – 9 anys) 

1. Gestió dels aparcaments 

2. Cobertura de places PMR en equipaments 

* Llarg termini significa que continuarà tenint prioritat durant tota l’execució del Pla, i una vegada finalitzat el termini.  



Mesures d’actuació en mercaderies 

78 



79 

Compatibilitzar la càrrega i descàrrega amb la mobilitat urbana 

Controlar el temps d’estada dels vehicles comercials a les zones de 
CiD i de l’estacionament il·legal 

Directrius per a la implantació de noves zones de càrrega i descàrrega 
i el redisseny de les actuals 

Directriu 

Actuació 

Mesures d’actuació en mercaderies 
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Actuació Descripció 

1. Control del temps 

d‟estada dels vehicles 

comercials a les zones 

de CiD i de 

l‟estacionament il·legal 

1.1 Intensificar el control d’estacionaments il·legals: augment de la vigilància i de 

l’import de les sancions. 

1.2 Control del temps de càrrega i descàrrega per mitjà del disc horari i control per 

part de la Policia local. 

1.3 Investigar noves formes de controlar el temps de CiD mitjançant aplicacions 

mòbil. 

1.4 Elaborar una Ordenança que reguli l’ús i l’horari de les places de càrrega i 

descàrrega. 

2. Directrius per a la 

implantació de les 

zones de càrrega i 

descàrrega 

2.1 Definir els criteris de disseny a seguir per a la implantació de les zones de 

càrrega i descàrrega, tant per facilitar les maniobres d’aparcament i C/D de 

mercaderies com per augmentar la seguretat viària de tots els agents de la via 

pública. 

Mesures d’actuació en mercaderies 



Situació actual 

Les places reservades estan ben distribuïdes conforme a la ubicació de l’activitat comercial d’Alaró. Aquestes 
places no tenen un horari específic regulat i per tant poden ser utilitzades en qualsevol moment del dia. 

Objectius 

 Compatibilitzar la càrrega i descàrrega amb la mobilitat urbana. 

Propostes d‟actuació 

S’ha d’intensificar el control de l‟estacionament per mitjà de: 

 L’augment de la vigilància de l’estacionament il·legal en les places de càrrega i descàrrega, així com en les 

places destinades a l’aparcament de PMR i altres reserves. 

 L’augment de l’import de les sancions econòmiques per dissuadir als conductors. A través d’una Ordenança 

s’ha de regular l’horari, el temps de càrrega i descàrrega per mitjà de disc horari i el seu ús. 

81 Mesures d’actuació en mercaderies 

1. CONTROL DEL TEMPS D‟ESTADA DELS VEHICLES 



 L’ús de noves tecnologies, amb sensors que localitzin els vehicles, i que són registrats a una plataforma per 

part dels conductors amb una aplicació mòbil. Els vigilants (o policia) podrien fer un seguiment de l’estat de les 

places de forma eficient i altres usuaris podrien comprovar si aquestes places estan lliures o ocupades.  

Termini 

0-3 anys 

82 Mesures d’actuació en mercaderies 

1. CONTROL DEL TEMPS D‟ESTADA DELS VEHICLES 



Situació actual 

Les places reservades estan ben distribuïdes conforme a la ubicació de l’activitat comercial d’Alaró.  

Objectius 

 Compatibilitzar la càrrega i descàrrega amb la mobilitat urbana. 

Propostes d‟actuació 

S’hauran de tenir en compte els següents criteris per tal d’implantar noves zones de CiD així com modificar les actuals: 

 Els aparcaments de càrrega i descàrrega se situaran després dels passos de vianants en el sentit de la circulació 
dels vehicles, mai abans, per tal de garantir la seguretat dels vianants. 

 Les zones s’ubicaran a l’inici del carrer en el sentit de circulació o just després d’un gual per facilitar les operacions. 

 S’estudiarà el tipus de comerç per conèixer les maniobres que realitzen i en quin horari. 

 Es senyalitzaran les zones d’estacionament preferents, amb un horari determinat per la distribució. 

83 Mesures d’actuació en mercaderies 

2. DIRECTRIUS PER A LA IMPLANTACIÓ DE LES ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA  



De les zones de CiD existents s’haurà de portar el següent control: 

 Vigilar que la seva situació no representi un perill per als vianants: allunyar-les dels passos de vianants donat la 
manca de visibilitat que generen. 

 Dotar els diferents barris i carrers comercials de la suficient oferta de càrrega i descàrrega per evitar que les 
operacions es facin en condicions de poca seguretat i entorpeixin el trànsit de persones i vehicles. 

Altres aspectes a valorar en quant a la distribució de mercaderies al municipi: 

 Promoure pràctiques més sostenibles com la distribució urbana de mercaderies silenciosa. 

 Establir preferència pels vehicles no contaminants. 

 Estudi de la viabilitat de la creació de micro-plataformes. 

 Smart mobility: implantació de detectors per poder reservar les places per internet i consultar la informació sobre 
l’ocupació de les zones. 

Termini 

0-3 anys 

84 Mesures d’actuació en mercaderies 

2. DIRECTRIUS PER A LA IMPLANTACIÓ DE LES ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA  



Es planteja un cronograma de les actuacions proposades en referència a l’àmbit de les mercaderies: 

85 Mesures d’actuació en mercaderies 

ESTIMACIÓ DE TERMINIS 

Grup d‟actuacions i termini 
Curt 

(0 – 3 anys) 

Mitjà 

(4 – 6 anys) 

Llarg* 

(7 – 9 anys) 

1. Control d’estada dels vehicles comercials a les zones de CiD i de 

l’estacionament il·legal 

2. Directrius per a la implantació de les zones de càrrega i 

descàrrega 

* Llarg termini significa que continuarà tenint prioritat durant tota l’execució del Pla, i una vegada finalitzat el termini.  
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