
 
  

BICIPROGRAMA 2015 
 

Proposta de Biciutat de Mallorca als partits polítics 
Eleccions Municipals - Maig de 2015   

  
 
El col·lectiu ciclista BICIUTAT DE MALLORCA té, entre els seus objectius,           
fomentar l’ús de la bicicleta i actuar com interlocutor amb les           
Administracions Públiques per tal d’assolir aquesta fita. 
  
La propera cita electoral del 24 de maig, on els ciutadans de Palma             
escollirem als integrants del nostre Ajuntament, ens obliga a         
posicionar-nos una vegada més i a exposar quines són les nostres           
peticions més urgents per potenciar la bicicleta en el context de Ciutat. 
  
Des de la nostra constitució com associació hem mantingut un paper crític            
amb les actuacions polítiques alhora que propositiu. Consideram que no hi           
pot haver crítica sense una proposta per millorar les condicions dels           
ciclistes urbans de Palma. Coneixem la realitat perquè recorrem els          
carrers de Ciutat diàriament amb les nostres bicis i, per això, consideram            
que les nostres propostes expressen, de primera mà, el coneixement de           
la realitat. 
  
A continuació es detallen les propostes que consideram que els partits           
polítics han de prendre en consideració a l’hora d’elaborar les seves           
campanyes electorals. Com sempre hem fet, estam oberts a les          
entrevistes que les formacions polítiques i els seus candidats vulguin          
concertar amb nosaltres. Estarem encantats de compartir les nostres         
bici-propostes tot esperant que les puguin incloure en els seus programes           
de govern. Igualment restam oberts a les propostes que vulguin fer-nos           
arribar els particulars i les associacions i col·lectius ciutadans per tal           
d’incloure-les a les nostres reivindicacions. 
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Compromís institucional 
  
1. Implicar l'Ajuntament de Palma i les altres Administracions competents          
en les iniciatives espanyoles i europees destinades a promocionar l'ús de           
la bicicleta. 
  
2. Obtenció dels recursos econòmics i tècnics adequats perquè durant          
legislatura 2015 -2019 Palma esdevingui ciutat amiga de la bicicleta          
segons els paràmetres internacionals. 
 
3. Creació de l’Oficina Municipal de la Bicicleta: òrgan integrat dins les            
competències municipals de mobilitat tendrà cura del correcte        
desenvolupament de la implantació de la bicicleta a Ciutat. Elaborarà un           
cens de prioritats juntament amb els col·lectius i usuaris de la bicicleta            
urbana i serà un espai d’interlocució directa per millorar l’ús de la bici. 
 
4. Prioritzar el consens institucional entre els partits polítics com a passa            
prèvia a la implantació de mesures que comprometin la planificació de la            
mobilitat sostenible a Palma. 
 
5. Situar l'Ajuntament de Palma al capdavant de la promoció de l'ús segur,              
còmode i atractiu de la bicicleta. 
  
6. Posar en marxa la Mesa de la Bicicleta, integrada per les            
Administracions, els col·lectius ciclistes, les entitats veïnals i la resta de           
representants del teixit associatiu. Consideració de la bicicleta com un          
sector econòmic emergent. Caldrà incloure al col·lectiu de petits i mitjans           
comerços per a que impulsin campanyes informatives i de descomptes per           
potenciar que els seus clients es traslladin en bicicleta a realitzar les seves             
compres. 
  
7. Modificar els criteris urbanístics de Palma. Cal traslladar la que ha estat              
fins ara la prioritat, creació de vies per a la circulació de cotxes, per              
començar a primar els espais verds, peatonals i de trànsit pacificat que            
afavoreixin una ciutat més amable, amb menys trànsit, més tranquil·la i           
segura. 
 
8. Incloure al PGOU l’obligatorietat de disposar d’aparcament privat per a           
bicicletes i cotxes suficient en els edificis de nova construcció. 
 
9. Aturar els macro-projectes de noves carreteres i autopistes i destinar           
aquestes inversions a afavorir el transport públic i el transport alternatiu. 
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10. Impulsar iniciatives per tal que el poc espai perdut per part del cotxe              
arrel de l’actual crisi econòmica pugui ser recuperat en el futur. Cal fer             
retrocedir l’ús del cotxe amb polítiques actives i concretes que          
complementin el foment de l’ús del transport públic, la bicicleta i la            
mobilitat a peu. 
 
11. Incentius administratius a les iniciatives de viatges compartits en          
cotxe (carrils VAO, bonificacions a l’impost de vehicles de tracció          
mecànica, etc.) així com implantació de plans de transport al centre de            
treball. 
 
12. Continuar el compromís mediambiental del transport públic        
consolidant la flota d’autobusos propulsats amb gas natural. Així com          
fomentar l’ús de vehicles amb GLP, híbrids i elèctrics a la flota de taxis i               
vehicles oficial i del parc mòbil municipal, ja que redueixen la           
contaminació acústica, l’emissió de partícules i gasos d’efecte hivernacle. 
 
13. Crear un pla específic de la bicicleta en el Centre Històric per tal de               
facilitar-ne la versatilitat d’usos i promoure-la entre veïns i visitants. En           
conseqüència, caldrà modificar l’Ordenança Ciclista Municipal. 
 
14. Protegir els barris emblemàtics de Palma, com ara El Molinar, que són             
un exemple de mobilitat sostenible i ciutat tranquil·la, davant els          
processos especulatius que els amenacen. 
 
15. Potenciar les diades pròpies i internacionals que tenen a veure amb el             
medi ambient i la mobilitat ciclista: Diada Ciclista de Sant Sebastià; Dia            
Mundial sense Cotxes; Dia Europeu de la Bicicleta; Setmana Europea de           
la Mobilitat; activitats relacionades amb el mediambient, etc. 
  
   
Pacificació i reordenació del trànsit i carril bici 
  
1. Implantació de la iniciativa europea consistent en rebaixar el límit de            
velocitat en espais urbans, sobretot a vies de plataforma única i/o d’un sol             
carril. Carrers 30 km/h i 20 km/h. 
 
2. Completar la xarxa de carrils bici tant a les zones de Llevant com              
Ponent, arribant eventualment als nuclis de població més llunyans (Son          
Ferriol, Establiments, Cas Català, Marratxí, etc.). 
 
3. Connexió de tots els equipaments esportius i educatius amb la xarxa de             
vies segures per a la bicicleta. 
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4. Carrils bici per garantir accés fluït i segur als polígons industrials de la              
perifèria de Palma. Crear i mantenir una xarxa de ciclovies ben           
dissenyada, uniforme i segura entre el centre històric, la perifèria, els           
polígons industrials i la façana marítima. 
 
5. En comptes de reclamar la reconstrucció del carril bici d’Avingudes que            
fou arrassat durant la present legislatura, exigim que s’han d’implantar          
les mesures oportunes (compartir el carril bus amb la bici; creació d’un            
carril 30 km/h; increment de la senyalització horitzontal i vertical; etc.)           
per tal que es pugui circular per aquestes vies tan densament transitades            
en condicions d’absoluta seguretat i normalitat i per ambdós sentits.  
 
6. Anàlisi i modificació dels trams de l’actual recorregut alternatiu al carril            
bici d’Avingudes per tal d’evitar-ne la seva perillositat, incongruències i la           
confrontació que pateix actualment amb l’espai destinat a vianants. 
 
7. Evitar zones conflictives on el vianant hagi de compartir el seu espai             
amb la bicicleta (per exemple, tram final de Blanquerna per comunicar           
amb Sant Miquel, Plaça d’Espanya, Passeig de Mallorca, etc.). 
 
8. Ampliació de les zones de vianants al centre històric però també a les              
barriades de Palma sense que això suposi una privatització de l’espai           
públic. Cada zona de vianants, nova o ja existent, comptarà amb un espai             
reservat i convenientment senyalitzat per a la circulació de bicicletes a           
velocitat moderada. 
 
9. Aplicació estricta del codi de circulació respecte els vehicles a motor:            
control exhaustiu, per part de la Policia Local, dels límits de velocitat i de              
les dobles i triples fileres als carrers de més d’un carril i altres conductes              
incíviques que posen en perill la seguretat d’altres usuaris de la via,            
sobretot la dels vianants i ciclistes. 
 
10. Creació d’estratègies conjuntes de mobilitat sostenible amb els         
municipis de l’àrea metropolitana de Palma (Calvià, Marratxí i Llucmajor)          
per evitar els col·lapses circulatoris per entrar i sortir de Ciutat. 
 
11. Reducció de l’oferta d’aparcaments en rotació al centre de Palma i            
desenvolupament i impuls dels aparcaments dissuassius per evitar        
saturació al centre històric i a altres barris especialment col·lapsats de           
vehicles a motor. Es podran impulsar serveis de bus-llançadora amb          
aquests aparcaments situats fora de la Via de Cintura. 
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12. Modificació de les freqüències semafòriques per tal d’adaptar-les al          
ritme dels vianants i bicicletes, en comptes de adaptar-se a la velocitat            
dels vehicles a motor com s’ha fet fins ara. S’evitarà creuar una via en              
dos trams obligant al vianant o ciclista a quedar-se a la illeta central del              
carril. 
 
13. Establir un consens del criteris de senyal.lització, disseny, etc. dels           
carrils bici: color, amplada, destinació, rampes, semàfors àmbar per         
ciclistes en els encreuaments on els vianants creuen en verd, reductor de            
velocitat sonor a la calçada per vehicles en els encreuaments en carril            
bici, etc.  
 
14. Retirada dels contenidors de fems com obstacle visual a les           
cantonades dels encreuaments del carril bici i calçada.  
  
  
Educació i conscienciació ciutadana 
  
1. Valorar la funció social de la bicicleta perquè fomenta els hàbits            
saludables i protegeix el medi ambient. Entendre el ciclisme urbà com a            
una activitat que millora la qualitat de vida dels ciutadans, crea llocs de             
feina i potencia el turisme. 
 
2. Implantar campanyes institucionals i comunitàries en Educació vial         
adreçades a automobilistes, vianants i ciclistes. 
  
3. Estimular l’ús de la bici especialment als centres d’ensenyament i           
esportius.  
  
4. Fer campanyes institucionals per a substituir els vehicles a motor en            
desplaçaments curts entre la població resident i els turistes. 
 
5. Impulsar l’ús de la bici per anar a l’escola tot evitant els embussos              
diaris que provoquen les entrades i sortides dels col·legis de Palma.           
S’afovoriran mesures complementàries tals com els itineraris de vianants         
per als escolars i s’impulsaran iniciatives per tal de potenciar          
l’escolarització dels infants en els seus barris de residència. 
 
6. Es promouran els mateixos criteris de proximitat als espais laborals per            
tal d’evitar desplaçaments dins la ciutat. Es promourà i gratificarà l’ús de            
la bicicleta entre els treballadors. 
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7. Reforçar campanya per tal de dissuadir l’ús de les voravies per a la              
circulació de les bicicletes i animar a emprar la calçada. 
 
8. Campanya per transmetre un missatge de bona convivència entre          
ciclistes i cotxes. 
 
9. Ús de la bicicleta per part de les Administracions públiques en comptes              
de vehicles a motor propis. 
  
   

Evolució de l’actual Ordenança Ciclista de Palma 
  
1. Permetre la circulació de la bicicleta a contramà en els carrers de             
direcció única que ho permetin per la seva amplada. Prèviament s’haurà           
el límit de velocitat dels cotxes i motos d’acord amb la iniciativa 30 km/h 
  
2. Modificar el règim sancionador de l’actual Ordenança Ciclista de Palma           
que estableix multes desproporcionades per la perillositat de la bicicleta.          
Eliminar les referències a la bicicleta a l’actual Ordenança Cívica per           
entedre que és una reiteració innecessària i crea una imatge de           
perillositat de la bici. 
 
3. Compromís de no incloure el casc com a mesura obligatòria. 
 
4. Permetre el gir a la dreta sense tenir en compte el semàfor, deixant              
sempre prioritat als vianants. 
  
  
Seguretat contra els robatoris 
  
1. Augmentar el nombre d'estacionaments per a bicicletes en llocs          
estratègics i zones d'oci. 
 
2. Aparcaments segurs per a bicicletes a la via pública (en forma de “U”              
invertida). 
  
  
3. Impulsar i fomentar decididament el Biciregistre Municipal de Bicicletes          
tot comptant amb la necessària col·laboració dels negocis de venda i           
reparació de bicicletes. 
  
4. L’Ajuntament recolzarà les iniciatives veïnals que promoguin        
aparcaments securitats de bicicletes a l’hora que fomentarà els propis          
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mitjançant el SMAP amb uns preus raonables atès el volum que ocupen            
les bicis en aquests espais que moltes vegades romanen infrautilitzats. 
  
   
 Millora del sistema públic de transport 
  
1. Afavorir el transport de tipus multimodal on la bici tendrà un ús             
protagonista (és l’únic vehicle que pot arribar de porta a porta). 
  
2. Integració dels serveis públics de transport i aparcament (SMAP, ORA,           
EMT, BiciPalma i Consorci de Transports de Mallorca) per tal de propiciar            
la intermodalitat. 
 
3. Facilitar el transport de bicicletes a trens, busos i taxis. 
  
4. Reforçar l’eix de Llevant (primer amb busos, després amb tramvia). 
 
5. Incloure iniciatives de “renting” i participació del sector privat en el            
finançament del transport públic. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Aquesta proposta ha estat aprovada a la reunió de la Comissió           
Permanent de Biciutat i recull l’històric de reivindicacions i         
peticions de l’associació així com les propostes sorgides en el          
transcurs de la darrera assemblea extraordinària de socis. 
  
   
 
 
Palma, 31 de març de 2015. 
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