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Les vui t  associacions de veïnats 
del  distr icte centre o nucl i  ant ic de 
Palm a hem  recol l i t  les preocupacions, 
les necessi tats i  el  sent im ent dels 
r esidents d?aquesta zona enfront dels 
canvis i  la pressió deguts al  for t  
increm ent de visi tants, com  tam bé de 
l?augm ent dels negocis de restauració 
i  hostaler ia dels dar rer s tem ps, i  per  
això proposam  les 40 m esures 
següents am b l?ànim  de m i l lorar , no 
nom és la qual i tat  de vida dels que h i  
vivim , sinó tam bé la de tota la 
ciutadania de Palm a que gaudeix 
d?aquesta par t  de la ciutat com  a 
centre seu. 

H o presentam  tam bé am b 
l?ànim  d?in iciar  un diàleg públ ic que 
agrupi  les di ferents par ts in teressades 
(els veïnats, els di ferents sector s 
econòm ics i  l?adm in istr ació), que ens 
perm eti  la in teracció entre les par ts i  
el  coneixem ent m utu de tal  m anera 
que puguem  trobar  solucions a les 
di f icul tats actuals i  que generem  
form es de convivència equi l ibrades i  
sat isfactòr ies com  havíem  tengut f ins 
ara. 

  

Volem  igualm ent que aquestes 
propostes serveixin  per  elaborar  un 
pla de feina a tr avés del  Consel l  
Ter r i tor ial  del  Distr icte Centre que 
perm eti  elevar  les que es consider in  
adients al  Ple M unicipal , tal  com  
contem pla el  r eglam ent 
d?organi tzació i  funcionam ent dels 
consel ls ter r i tor ials dels distr ictes i  
dem anar  la seva inclusió en els plans 
d?actuació m unicipal  i  en els 
pressupostos m unicipals dels propers 
exercicis. 

   



CONTAMINACIÓ I NETEJA

CLAU
7 temes

MOBILITAT
GESTIÓ DE LA 
DINÀMICA 
TURÍSTICA

HABITATGE

COMERÇOS
OCUPACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA RENOUS  
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MOBILITAT

APARCAMENT per a 
residents

generar mil lores a la 
ZONA ACIRE, 
reforçant l a seva 
funció d'àrea 
restringida a residents

1. Aparcaments públics 

Dem anam  que els r esidents puguin 
accedir  al  l loguer  de places als 
aparcam ents m unicipals a preus 
raonables i  en funció de la capaci tat 
econòm ica de les persones i  les 
fam íl ies. Es proposa la creació d?una 
com issió, com posta per  ajuntam ent i  
veïnats, per  a l?estudi  de la proposta. 
Les m esures s?apl icar ien a 

a) tots aquel ls que ja actualm ent són 
m unicipals i  dels quals l?ajuntam ent 
té la gest ió, per  exem ple el  de Via 
Rom a o el  de Com tat del  Rossel ló; 

b) l?aparcam ent de la plaça M ajor , 
que el  setem bre del  2019 retornarà al  
m unicipi ; 

c) l?aparcam ent de les avingudes que 
f inal i tza el  2021. 

  

2. Aparcaments pr ivats de 
concurrència pública  

Cal establ i r  acords am b 
aparcam ents pr ivats per  al  l loguer  a 
r esidents a preus raonables de les 
places sobrants, en horar i  nocturn i  
en caps de setm ana.  

3. Ampliar  la zona ACI RE 
Canamunt-Sa Gerrer ia  i plaça d?es 
M ercat 

  

4. Aparcament de motos. Cal  
m odif icar  l?actual  ordenança de 
cir culació de m anera que les m otos 
nom és puguin aparcar  als espais f ixats 
per  a el les, ja que m ol tes vegades 
resten places d?aparcam ent de cotxes 
o es col ·loquen a l locs que im pedeixen 
el  pas als vianants. 

 5. Senyalitzar  m illor  les entrades a 
zones ACI RE per  evi tar  l?entrada de 
cotxes no autor i tzats. Atès que h i  
entren am b fr eqüència cotxes sense 
dem anar  perm ís, per  exem ple de 
l loguer , es proposa estudiar  noves 
form es de senyal i tzació; per  exem ple, 
s?hi  podr ien posar  sem àfors verm el ls, 
que és una m esura que tothom  veu i  
com prèn. ¿Es paguen les m ul tes 
d?ACIRE dels cotxes de l loguer? ¿Qui 
les paga?  

 6. Campanya informativa als cotxes 
de lloguer  a través de la implicació 
de les agències de lloguer  perquè 
n?est iguin  in form ats i  no entr in  a la 
zona ACIRE. 
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7

subministrament de 
MERCADERIES a 
comerços i 
establ iments turístics 
i d'hoteleria 

  

7. Crear  un tiquet combinat de 
pàrquings i zones O.R.A. de les 
avingudes i bus núm. 2 per  poder  
tr ansi tar  per  tot el  centre, que actuï 
com  a sistem a dissuasiu i  faci l i tador  
de la visi ta i  el  passeig pel  centre. El  
r ecor regut del  bus 2 s?haur ia 
d?adequar  als punts d?aparcam ent. Cal  
fer  di fusió del  servei  a tr avés de 
fu l letons que es poden repar t i r  a les 
agències de l loguer  de cotxes.  

  

8. Circulació del bus 2 també els 
diumenges i increment de la seva 
freqüència a 5 m inuts. Aquest bus 
haur ia d?esser  elèctr ic. 

  

9. Creació de zones tipus càrrega i 
descàrrega per  a reparadors i altres 
professionals semblants, que podr ien 
ser  places diürnes de 8.30-9 h a 18 h, 
que és l?horar i  en què m enys places 
d?aparcam ent necessi ten els 
r esidents. Es podr ia crear  una app 
sim i lar  a la de l?ORA per  a la seva 
gest ió i  sol ·l ici tud. Aquestes places no 
haur ien d?esser  em prades pels 
vehicles oficials. 

  

10. Reubicar  fora de zona ACI RE 
l?aturada del Taxi Tour  de la Seu. 
Resta places d?aparcam ent i  crea caos 
cir culator i . 

  

11. Eliminar  l?aturada de taxis de 
davant la plaça de Sa Llonja. És de 
dues places, però s?hi  encabeixen tots 
els que poden. Ja existeix una aturada 
m ol t  a prop, a l?H or t del  Rei . 

  

12. Regular  l?ús de sistemes de 
transpor t que són un per ill i 
impedeixen el flux dels vianants, com  
ara Segways, grups de bicicletes, etc, i  
m odif icar  la norm ativa perquè no 
puguin cir cular  en dir ecció contràr ia. 
Això dar rer  tam bé haur ia de regir  per  
a les bicicletes individuals.  

13. Aprovar  una normativa perquè 
el subministrament a l?inter ior  del 
barr i antic es faci amb vehicles 
petits i elèctr ics i definir  un horar i 
estr icte de càrrega i descàrrega. Es 
podr ia establ i r  un per íode de carència 
de 2 o m és anys segons es valor i . 
Aquesta m esura es proposa 
especialm ent per  als car rer s estrets i  
de tr açat podr íem  dir  ?m edieval?. El  
M ercat de l?Ol ivar  es considerar ia un 
cas a par t . 

  

14. M ajor  control de les emissions 
acústiques de camions i busos, 
segons la norm ativa.  
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GESTIÓ DE LA 
DINÀMICA 

TURÍSTICA

15. Creació d?un observator i  
m unicipal  in tegrat per  les tr es par ts 
im pl icades (adm in istr ació, ciutadans 
i  establ im ents tur íst ics), per  a 
l?anàl isi  contínua de l?evolució 
dem ogràfica, com ercial  i  econòm ica 
de la ciutat, fent especial  atenció al  
distr icte centre i  al tr es bar r is am b 
problem àtiques sim i lar s, de m anera 
que perm eti  la gest ió eficaç de la 
dinàm ica tur íst ica. Ja sabem  que el  
que no es m esura, no es gest iona. 

  

16. Revisió del  pla d?usos del  
distr icte centre en el  qual  par t icipin  
les tr es par ts im pl icades, per  
r edefin ir  un ús i  un creixem ent 
harm onitzat i  equi l ibrat que perm eti  
que els r esidents puguin cont inuar  
vivin t a ca seva sense les m olèst ies 
que genera un ús tur íst ic excessiu i  
que l?act ivi tat econòm ica es pugui 
m antenir. 

17. Als establ im ents tur íst ics de 
nova planta i  als que no essent de 
nova planta sigui  possible, r egular  la 
creació de: 

a) Espais per  a la r ecol l ida de fem s, 
la r ecol l ida o el  desem barcam ent 
d?hostes am b cotxes i  taxis i  el  t r ànsi t  
de m ercader ies, acom panyat d?un pla 
de com  real i tzaran les esm entades 
act ivi tats. 

b) Espais adequats al  descans del  
personal  que perm etin  poder  fum ar  
o, als establ im ents que ja estan 
construïts, assegurar  l?ús del  car rer  
de form a adequada, netejant i  
col ·locant cendres i  evi tant m olèst ies 
als veïnats. 

  

18. Instar  a l?Autor i tat Por tuàr ia 
perquè escalon i  l?ar r ibada de creuers 
de m anera que no gener in  l?actual  
sobreocupació de determ inats dies i  
hores als car rer s m és cèntr ics. 

  

19. Incentivar  la creació 
d?equipam ents públ ics i  pr ivats de 
t ipus recreat iu, espor t iu, cul tural  i  
assistencial  de bar r iada segons les 
necessi tats dels r esidents i  per  
r egular  dinàm iques dem ogràfiques. 

  

20. Descentral i tzar  els r ecor reguts 
tur íst ics. Donar  a conèixer  i  
potenciar  r ecor reguts i  visi tes 
d?al tr es zones de la ciutat de Palm a 
que tam bé tenen un patr im oni 
atr act iu, propiciant les cam inades 
guiades i  l?ús del  tr anspor t públ ic. 

21. Creació d?una oficina 
d?inform ació tur íst ica i  d?una 
com issar ia de pol icia a les galer ies de 
la plaça M ajor. 
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HABITATGE
22. Construcció d?habitatge públic 

en règim de lloguer , establ in t cr i ter is 
d'adjudicació que regul in  la dinàm ica 
dem ogràfica del  bar r i  (per  exem ple: 
als bar r is am b for ta dinàm ica 
d?envel l im ent, caldr ia propiciar  
m esures per  a l?assentam ent de 
persones joves, am b prevalença  
especial  per  les persones joves del  
m ateix bar r i ). 

  

23. Realitzar  el manteniment del 
parc d?habitatge municipal. 

24. I ncentivar  positivament el 
lloguer  d?habitatges buits, am b 
rebaixes de l?IBI o al tr es m esures 
sem blants. 

  

25. Estudiar  sistemes per  donar  
facilitats i ajudes públiques al 
manteniment, la reforma i la 
reutilització de casals i edificis 
antics.  

COMERÇOS
26. I ncentivar  i promocionar  el 

manteniment dels comerços antics. 

  

27. I ncentivar  i promocionar  el 
petit comerç de proximitat i de 
comerços útils per  als residents i la 
ciutadania, i  no créixer  m és en 
com erços que encara que siguin  
d?al im entació (ol i , sal , vi , tor rons, 
sobrassada, pa, coques o gelats, entre 
d?al tr es) o de roba, sabates, etc, no 
deixen de ser  de t ipus tur íst ic i  a preus 
de souvenir . 

  

28. M illorar  i controlar  de manera 
més eficient la normativa específica 
per  a la retolació i els car tells dels 
comerços. 
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OCUPACIÓ DE 
LA VIA PÚBLICA

29. Descentralitzar  les diverses 
activitats (fires, festivals, concer ts, 
curses, activitats espor tives, etc.)  que 
es concentren al  l larg de l?any al  
distr icte centre, especialm ent a la 
façana m ar ít im a, el  Parc de la M ar , la 
m urada i  els seus baluards, el  Born i  el  
Passeig Sagrera i  que van dir igides a 
tota la ciutat, r esidents i  tur istes i  
àdhuc a tot M al lor ca. Es proposa 
distr ibuir  aquestes act ivi tats per  tots 
els bar r is de la ciutat, donant-los a 
conèixer  i  prom ocionant-los, alhora 
que rendibi l i tzant instal ·lacions i  
espais que en m ol ts de casos són m ol t  
m és adients.  

30 . Consultar  i consensuar  amb 
associacions de veïnats i d?altres 
par ts interessades el tipus i el 
número d?activitats que es poden 
real i tzar  a les zones esm entades en el  
punt anter ior , quan i  com  es farà el  
m untatge i  desm untatge dels 
escenar is, in tentant fer -ho tan aviat 
com  sigui  possible i  consensuar  tam bé 
l?accés i  l?aparcam ent dels r esidents 
durant la r eal i tzació de les act ivi tats.  

RENOUS
31. M úsics de carrer . Crear  una 

norm ativa que regul i  el  tem a i  que 
t ingui  en com pte els següents punts 
com  a m ín im : 

 - Creació d?un cens d?ar t istes previ  
un càst ing de qual i tat. 

 - Obl igator ietat de perm ís m unicipal  
per  poder  fer  m úsica al  car rer. 

 - Prohibició d?ut i l i tzació de 
qualsevol  t ipus d?am pl i f icador. 

 - In ter calar  hores de m úsica am b 
hores de si lenci . 

 - Si el  51% dels veïnats censats en un 
determ inat espai  sol ·l ici ten que no 
s?hi  faci  m úsica, que no es concedeixi  
el  perm ís. 

 - Una persona individual  podrà 
sol ·l ici tar  el  cessam ent de la m úsica 
per  si tuacions especials o per  
prescr ipció m èdica. 

  

32. Establiment d?una distància 
mínima de 50  metres entre locals de 
restauració i  tot  t ipus de bars i  al tr es 
negocis sim i lar s. 
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33. I ncentivar  i promocionar  la 
diversificació de les activitats 
comercials propiciant uns al tr es t ipus 
d?act ivi tats di ferents de les dels bars, 
d?acord am b la r evisió del  pla d?usos 
que es faci . 

  

34. I nstar  les autor itats competents 
perquè es reguli i es controli el volum 
de les par ty-boats que es passegen per  
la badia de Palm a i  els focs ar t i f icials 
dels creuers.  

CONTAMINACIÓ I 
NETEJA

  

35. Exigir  a l?autor itat por tuàr ia 
que realitzi un control dels cer tificats 
energètics dels creuers i fer rys i  de 
les seves operacions que afecten el  
m edi am bient. 

  

36. M illorar  el control de les 
colònies de moixos i coloms. 

  

37. Augmentar  la freqüència en la 
neteja de pintades. 

  

38. Augmentar  el nombre de 
papereres. 

  

39. Dotar  el centre de banys públics 
amb indicació i senyalització 
d?ubicació. 

  

40 . M illorar  la higiene i 
l?adequació de les aturades de les 
galeres, procurant ombra per  als 
cavalls.  
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ASSOCIACIONS DE VEÏNATS/DES I 
REPRESENTANTS
AAVV del  Banc de s'Ol i
Joan Bover  Ser ra

AAVV de la Calatrava
Edita Navar ro Tuneu

AAVV de la Calatrava, 
M onti -sion i  Santa Clara
Am al ia Santos Ol iver

AAVV de Canam unt
Belén Álvarez i  M anel  Dom ènech

AAVV de la Seu
Luis Clar

AAVV de la Llot ja i  Puig de 
Sant Pere
M icaela Llu l l  Sar ralde

AAVV de Sant Jaum e
Toya de la Vega

AAVV de Sant Nicolau
M argar i ta Ques

Edició i  im atges: Palm a XXI


