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1. ANTECEDENTS 
Un dels cinc pilars bàsics que conformen l’estratègia del model territorial del Pla territorial insular de 
Mallorca (PTIM) és la coordinació de les comunicacions entre tots els punts de l’illa, a la recerca dels objectius 
de millora de la qualitat de vida de la població, de la disposició d’una estructura espacial adequada que 
permeti un desenvolupament socioeconòmic compatible amb la utilització racional dels recursos naturals i la 
garantia de la protecció i millora del medi ambient. Les actuacions que preveu s’han de regir, entre d’altres, 
pels criteris d’equilibri interterritorial i de coordinació supramunicipal, incorporant entre els seus continguts la 
ubicació i característiques de les grans infraestructures per potenciar el desenvolupament socioeconòmic, la 
indicació dels serveis que s’hagin de crear o es puguin crear per a la utilització comuna dels municipis i els 
criteris per a l’ús sostenible dels recursos.  

Les vies ciclistes de caràcter supramunicipal constitueixen un tipus d’infraestructura que s’adequa 
perfectament als criteris i objectius citats. Malgrat això no han estat previstes de manera explícita pels 
distints intruments d’ordenació territorial i ens trobam davant d’una manca de planificació. 

La necessitat de la mateixa s’ha evidenciat en els darrers anys. En concret en data 3 de març de 2016, es 
presentaren a la Comissió de Seguretat Viària dels Ciclistes, òrgan col·legiat  que vetlla per la seguretat 
d’aquests usuaris i usuàries a les carreteres de Mallorca,  unes Directrius per a la redacció d’un Pla de Vies 
Ciclistes per a l’illa de Mallorca (d’ara endevant PVCM) que intentés ordenar les actuacions a fer a les 
carreteres i dirigir els i les ciclistes cap a vies més segures.  La comissió ja s’havia manifestat en nombroses 
ocasions sol·licitant aquesta planificació i en compliment de l’acordat es presentaren unes Directrius per una 
proposta de Pla de Vies Ciclistes de Mallorca redactades per la Direcció Insular de Territori i Paisatge.  

Les Directrius consten d’un apartat introductori, analitzen el possible encaix del pla dintre del PTIM i 
estableixen els criteris generals que han de regir el PVCM. Es descriuen els tipus d’usuaris i usuàries de les 
vies ciclistes i classifiquen aquestes en tres tipus: vies preferents, vies aptes i vies no recomanades. 

També es fa un llistat de les vies no recomanades, dels punts emissors i d’alguns dels punts de destinació dels 
quals parteixen i als quals es dirigeixen els i les ciclistes. Es descriuen un total de quaranta actuacions a 
realitzar sobre les vies ciclistes i es dedica un apartat específic a la senyalítica. 

Finalment es fa una proposta de setze rutes cicloturístiques per potenciar la circulació per les vies proposades 
i es dedica un apartat als diferents canals que es poden emprar per a la difusió del PVCM. 

El present document recull en la seva integritat els criteris bàsics i els objectius establerts per aquestes 
Directrius i els desenvolupa en els següents capítols. 
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2. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 

2.1 Introducció 
En els darrers anys l’ús de la bicicleta a Mallorca ha experimentat un important auge tant en la seva 
modalitat urbana com en la seva modalitat esportiva i d’oci.  

La morfologia del territori, la qualitat del paisatge, les condicions meteorològiques, una major sensibilització 
per les qüestions mediambientals  i la progressiva generalització de formes alternatives de gaudir de l’oci i 
de practicar el turisme es troben al darrera d’aquest fenòmen protagonitzat tant pels residents com pels 
turistes. 

Per a la bicicleta com a sistema de transport alternatiu es reconeixen una sèrie d’avantatges que ja foren 
recollides en la Declaració d’Amsterdam de l’any 2000 (Conferència Mundial sobre la Bicicleta Vélo Mondial 
2000). 

En aquesta declaració es citen entre d’altres el seu caràcter econòmic (tant pel que fa a la compra, el 
manteniment, l’emmagatzemament, l’ús o el mateix fet de no requerir permís), el ser un transport eficient, un 
transport ràpid -més que qualsevol altre transport en els primers cinc quilómetres de recorregut– i que no es 
troba afectat pels embossos de trànsit.  

Respecte d’altres sistemes de transport consumeix menys espai públic i es disminueixen els embossos de 
trànsit. Incentiva l’ús del transport públic. No s’emeten contaminants a l’atmosfera afavorint la lluita contra el 
canvi climàtic i l’efecte hivernacle. Contribueix a disminuir la contaminació acústica i les saturacions de trànsit 
de les ciutats. En comparació amb anar a peu s’augmenta la distància que es pot recórrer en el mateix temps. 
Per exemple per a la major de part del teixit urbà de Palma situat a l’interior de la via de cintura Ma-20 
s’estima una isòcrona de 12 minuts per accedir-hi en bicicleta des de la plaça de Cort (Guia del Ciclista 
Urbà, 2016). 

A la ciutat de Palma s’ha registrat en els darrers anys una menor utilització de les vies relacionades amb l’oci 
(passeig Marítim) i una major intensitat de ciclistes a les vies relacionades amb la mobilitat general. Així a 
l’anell perimetral de Centre Ciutat es registren 1.000 bicicletes diàries (superen les 1.500 si afegim les que 
circulen per les Avingudes). Altres eixos, com Jacint Verdaguer, Manual Azaña o avinguda Argentina 
registren unes 500 bicicletes diàries (PMUS de Palma, 2014:94). 

Aquest augment es deu a que la bicicleta és percebut com un sistema atractiu pels ciutadans i les ciutadanes 
ja que és un mitjà de transport sostenible, net, silenciós i respectuós amb l’entorn. Té efectes beneficiosos 
sobre la salut tant física com psicològica, derivats de la pràctica de l’exercici físic. D’acord amb 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) la pràctica addicional de quinze minuts diaris en bicicleta poden 
prevenir fins a 100.000 morts prematures cada any a la Unió Europea. 

Per tots aquests motius es pot afirmar que l’ús de la bicicleta repercuteix en un augment general de la 
qualitat de vida.  

Els aspectes positius ressenyats fomenten l’increment de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport i la 
contínua extensió de les xarxes de carril bici, fenòmen que es produeix de manera destacada a Palma. El 
potencial de creixement del seu ús és elevat a la ciutat, ja que un 30 % dels habitants majors de setze anys 
disposen de bicicleta i saben utilitzar-la (PMUS de Palma, 2014 : 91). 
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D’altra banda el cicloturisme va assolint un major pes dintre del negoci turístic global, essent considerat com 
un mercat en creixement continu.  

Així segons l’estudi realizat pel Parlament europeu (Weston et al., 2012) a Espanya es varen registrar l’any 
2011 fins a 890.000 pernoctacions de cicloturistes, situant-se en el desè lloc del rànquing europeu. El valor 
econòmic estimat del cicloturisme a Espanya es recull a la següent taula: 

Nombre de viatges d’un dia: 80.000.000 
Nombre de viatges amb pernotació: 890.000 
Ingressos de viatges d’un dia: 1.230 millons € 

Ingressos de viatges amb pernoctació: 390 millons € 

Total: 1.620 millons € 

 
Taula 1. Nombre de viatges i ingressos aportats pels cicloturistes a Espanya (2011). 

Font: Weston et al., 2012. 
 

El potencial de creixement a Espanya és a més superior a la mitjana europea, donat un començament més 
tardà en l’estructuració d’ofertes i perquè l’ús diari de la bicicleta és inferior a la mitjana. Malgrat això el 
procés ja està en marxa i un important nombre de turoperadors treballen en el mercat espanyol amb ofertes 
destinades a distints tipus de ciclistes: cicloturistes (turisme d’alforges), bicicletes híbrides, BTT o cicloturisme 
esportiu.  

Mallorca, amb els seus 2.071 km de carreteres i vies veïnals ha esdevingut també un destí de referència per 
als cicloturistes, especialment els de caire més esportiu, amb l’interès afegit de que les seves estades es 
realitzen majoritàriament fora de la temportada alta. El 77 % dels cicloturistes s’allotgen a hotels o 
apartahotels encara que s’ha de preveure un progressiu increment de les estances efectuades en règim de 
lloguer vacacional. 

S’han comptabilitzat més de 120 hotels especialitzats en aquest tipus de turisme i a l’entorn d’aquest segment 
turístic s’ha creat un ecosistema econòmic que inclou serveis de lloguer, reparació, allotjament, restauració i 
manutenció. Aquests serveis són oferits per empreses, sovint especialitzades en aquest tipus de turisme, 
englobats entre d’altres baix la marca “cycling friendly “que donen suport a aquest turisme i que situen a 
Mallorca com  un lloc únic per la pràctica del ciclisme.  

L’illa és també una de les destinacions preferents pels principals equips professionals del món que es 
concentren aquí per preparar la temporada amb els seus “Training Camps “. També al llarg de l’any es 
celebren nombroses proves esportives de ressò internacional que en alguns mesos concrets poden representar 
més de 6.000 persones inscrites.  

Segons es recull a l’informe anual de Strava (Insights 2016 España) les Illes Balears es situen en tercer lloc a 
nivell nacional pel que fa al nombre d’activitats registrades pels ciclistes a la seva aplicació (576.378 
activitats front als 1,4 milions de Barcelona i 783.598 activitats de Madrid). Els sis trams de carretera més 
populars a nivell estatal pels ciclistes es localitzen a Mallorca segons la mateixa font. 

La Federació Hotelera de Mallorca (FEHM) ha estimat que aquest  tipus de turisme és actualment el principal 
element desestacionalitzador de l’activitat turística. Segons la publicació El cicloturisme a Balears (CITTIB / 
CAEB) l’estada mitjana d’un cicloturista a les Balears és de 9,65 dies. La despesa total per persona i dia és 
de 76,70 €. Els ingressos totals l’any 2004 foren de 54,53 milions d’euros per al conjunt de les Balears 
mentre que per al 2009 foren estimats 62,91 milions d’euros. 
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A favor d’aquest tipus de turisme, s’ha assenyalat que produeix un major nivell de despesa econòmica 
respecte del turisme tradicional, la seva major ecoeficiència (entesos com els ingressos bruts per tona de CO2 
emesa), presentar un major interès per aspectes tals com el wellness, el patrimoni o la gastronomia derivats 
entre d’altres factors de la seva forma de marxa lenta. S’han valorat també aspectes econòmics indirectes 
com l’estalvi en despesa sanitària pública.  

Segons els estudis realitzats (Trendscope de 2008-Weston, et al. 2012) per triar una ruta o destí turísitc es 
valoren especialment la seguretat (baixa densitat de trànsit), la senyalització (facilitat d’ús), la varietat de 
rutes, la qualitat del ferm i els serveis d’allotjament / restauració. 

La xarxa ciclista Eurovelo és un projecte de la federació europea de ciclistes (ECF) que vol bastir una xarxa 
europea de rutes per a cicloturistes que permeti travessar el continent europeu. Doncs bé els usuaris i les 
usuàries d’aquesta xarxa aprecien aspectes tals com la seguretat i continuitat de les rutes, l’existència 
d’espais naturals i de poblacions que donin l’oportunitat de relaxar-se lluny de la vida quotidiana, la 
senyalització e informació interpretativa clara i agradable. 

Veim per tant com les rutes cicloturístiques tenen un gran pes a l’hora de triar el destí turístic i com existeix 
una demanda creixent d’infraestructures adecuades per a la pràctica del ciclisme, un fenòmen generalitzat 
arreu del continent europeu. 

A finals de la dècada dels anys 90 es basteixen a Mallorca les primeres rutes cicloturístiques com per 
exemple la ruta Bunyola-Orient-Alaró i la seva extensió al coll de Sóller. Al 1998 el Grup Parlamentari Mixt 
va registrar una proposició no de llei (RGE núm. 6021/98), relativa a construcció d’una xarxa de vials per a 
bicicleta a les Illes Balears, DS núm. 29 (10 de març del 1999). 

Posteriorment (2001) fou elaborat un Pla de Vials No Motoritzats de les Illes Balears (PVNM) que tenia la 
voluntat d’estimular l’ús de la bicicleta com a sistema de transport alternatiu al vehicle privat i principalment 
entre els residents. Els ciclistes esportius rebien una atenció menor malgrat que els turistes arribats a Mallorca 
per practicar aquest esport es xifraven en 70.000 l’any 2000 segons dades del mateix pla. Les previsions 
del pla no foren posteriorment desenvolupades.  

A partir de 2004 la conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears ha anat executant carrils bici als 
nuclis turístics i fent millores sobre camins i carreteres locals per adecuar-les com a rutes cicloturístiques, 
variant al llarg del temps en els seus criteris i senyalítica.  

També el Consell de Mallorca ha senyalitzat, de manera diferent al llarg del temps, les anomenades Ecovies. 
Finalment han estat aprofitades les obres de manteniment de la xarxa viària, per introduir mesures per 
augmentar la seguretat del  ciclistes.  

A aquestes actuacions s’han d’afegir les realitzades a nivell municipal que han bastit carrils bici i xarxes 
cicloturístiques d’àmbit local. 

Com a conseqüència d’aquest origen divers ens trobam en conjunt que les rutes cicloturístiques existents a 
l’actualitat formen una xarxa heterogènia, poc coherent, poc connectada entre sí i tramificada en trajectes 
promocionats aïlladament sense una coordinació que abasti tot l’itinerari. Els criteris han anat variant amb el 
temps i s’han anat realitzat de manera més o manco aleatòria. 

D’aquest fet resulta una gran variabilitat de dissenys, materials, traçats o característiques tipològiques. 
Trobam també carrils bici que no compleixen adequadament la seva funció. És el cas de les voreres de les 
carreteres pintades de manera diferent però sense comptar amb cap element de protecció per als ciclistes. 
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Altres factors que contribueixen negativament en la consideració de la xarxa actual són la manca de 
manteniment, la deficient senyalització i la seva manca d’uniformitat, l’aparició de conflictes amb altres 
mitjans de transport (vianants i cotxes), un enfocament funcional bàsicament destinat a un ús recreatiu i no com 
a infraestructura de transport o la manca de promoció turística del conjunt de les rutes. 

Tampoc s’ha valorat de manera adecuada la millora de prestacions que proporciona la interconnexió amb la 
xarxa de transport públic. 

  

 

Foto 1. El cicloturisme genera una important activitat econòmica a Mallorca. 

 

Foto 2. Els negocis relacionats amb el ciclisme són especialment importants a zones turístiques com la platja d’Alcúdia. 
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2.2 Justificació 
L’elaboració del present PVCM es justifica en què el foment de l’ús de la bicicleta es troba recollit en totes les 
estratègies de creixement sostenible desenvolupades per les distintes administracions des de les les 
administracions locals fins a les institucions internacionals. 

Així aquesta estratègia contribueix als esforços internacionals per reduir les emissions derivades del transport 
(Conferència del Clima de Paris 2015-COP 21). S’estima que el cicloturisme emet entre un 50 i un 80 % 
menys de gasos relacionats amb l’efecte hivernacle en relació al transport. Permet reduir la dependència del 
petroli i reduir les emissions en consonància amb els objectius de la Unió Europea, la qual preveu una reducció 
del 60 % per a l’any 2050. 

La promoció de l’ús de la bicicleta contribueix als objectius del Desenvolupament Sostenible, especialment als 
objectius 3 i 11 relatius a l’adopció d’una vida saludable i de benestar per a totes les edats i fer les ciutats 
llocs inclusius, segurs, resilients i sostenibles. 

La Declaració de Paris de 2014 sobre el Transport, la Salut i el Medi Ambient elaborada per organismes 
internacionals com l’UNECE i el comissionat europeu de l’OMS recull la necessitat de desenvolupar un Master 
Plan per al promoció del ciclisme dintre del seu programa pan-europeu (The PEP). 

Per la seva banda la Unió Europea va concedint progressivament una major atenció a l’ús de la bicicleta.  
Així els ministres de transport de la UE, reunits a l’Luxemburg el passat dia 7 d’octubre de 2015, adoptaren 
una “Declaració del ciclisme com a mode de transport sostenible” en la qual s’incidí en la necessitat d’invertir 
per fomentar la cultura del ciclisme degut als seus efectes sobre la mobilitat i qualitat de vida de la població 
urbana, afectada pel renou, la contaminació i el trànsit intens,  i per l’elevat potencial de creixement del 
sector. 

La Unió Europea també reconeix el cicloturisme com un mitjà per a millor les condicions de benestar i de vida 
sostenible per a les generacions presents i futures (Commission of the European Communities, 2006). És una 
tipologia turística que permetrà que el turisme contribueixi a la voluntat de la UE de què el turisme 
contribueixi a l’objectiu Europa 2020, d’un creixement inteligent, sostenible i inclusiu. Es destaca el seu 
impacte en la creació de llocs de treballs sostenibles, la descarbonització del transport, la reducció de les 
emissions contaminants i l’increment de l’eficiència energètica.  

També es reconeix com una forma de turisme sostenible. Els estudis elaborats a païssos com Àustria i França 
asseguren que la major part dels llocs de feina relacionats amb la bicicleta es relacionen amb el turisme, 
amb percentatges del 70 % a Àustria i del 47 % a França. L’existència de vies ciclistes entre les ciutats és 
important per la creació de llocs de feina relacionats amb la bicicleta. Es posen com exemple les ciutats de 
Sèrbia que es troben en el recorregut de l’Eurovelo 6 al llarg del riu Danubi, on un 80 % dels llocs de feina 
relatius a la bicicleta es relacionen amb el turisme. 

Són diverses les iniciatives europees que promouen l’ús de la bicicleta tant a les ciutats com a les zones rurals. 
Es poden citar els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) prevists en el paquet comunitari relatiu a la 
mobilitat urbana, les orientacions polítiques sobre la Seguretat del Trànsit (2011-2020), el programa Civitas 
2020 en el qual es troba integrat la ciutat de Palma, el programa ELTIS, el programa URBACT, la setmana 
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europea de la mobilitat sostenible o el suport al projecte Eurovelo. Aquestes polítiques són financiades per 
diversos instruments com els Fons d’Inversió, Fons Estructurals, COSME o Horizon 2020. 

El marc normatiu insular i autonòmic, desenvolupat en el següent capítol, és menys explícit pel que fa a la 
mobilitat sostenible però persegueix el desenvolupament d’un territori atractiu pels ciutadans, econòmicament 
competitiu i el foment d’un turisme alternatiu al de sol i platja que es dugui a terme fora dels mesos de 
temporada alta. 

Les mesures adoptades pel PVCM i en concret el desenvolupament d’una xarxa de vies ciclistes que conectin 
els distints municipis de Mallorca són coherents amb el model territorial insular i es troben plenament inscrites 
dintre del conjunt d’iniciatives preses a distints nivells que pretenen en darrer terme motivar als usuaris i 
usuàries a triar mitjans de transport més sostenibles. 
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3. OBJECTIUS I CRITERIS 
 

El PVCM té com objectiu principal ordenar la mobilitat amb bicicleta a nivell insular establint unes pautes 
clares que donin resposta a les necessitats i demandes dels distints tipus de ciclistes, tant els ciclistes urbans 
com els esportius, tant els residents com els turistes, de manera que sigui maximitzada la seva seguretat. 

S’inclouen totes les formes de ciclisme que es duen a terme sobre camins o carreteres asfaltades. Queda per 
tant exclosa del present Pla la modalitat de bicicleta de muntanya o bicicleta tot terreny (BTT) la qual serà 
objecte de la seva pròpia regulació. 

Per assolir aquest objectiu principal el primer criteri a seguir és la categorització de la xarxa viària de 
Mallorca en tres grups en funció de la seva menor o major usabilitat per part dels ciclistes atenent com a 
criteri prioritari la seva seguretat. Ordenades de menor a major seguretat tenim: 

o Les vies no recomanades. Són vies d’elevada intensitat de trànsit per a les quals es planteja la 
disuassió del seu ús per part dels ciclistes. 

o Les vies aptes per a bicicletes. Són vies amb una intensitat de trànsit moderada que permet la 
compatibilització del seu ús per part de vehicles motoritzats i bicicletes. També són considerades vies 
aptes per a bicicletes les vies de servei i les vies amb vorada ampla. 
 

o Les vies preferents per a bicicletes. Són vies amb una intensitat de trànsit baixa a les quals es donarà 
prioritat a les bicicletes. Majoritàriament pertanyen a la xarxa viària terciària. També són 
considerades vies preferents les vies amb carril segregat. 

Sobre la base de les vies aptes i les vies preferents en els darrers anys s’ha desenvolupat una important 
xarxa de rutes cicloturístiques. Aquestes rutes han estat impulsades al llarg de les darreres dècades per les 
administracions locals, el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears però sense comptar amb algun 
tipus de programació d’actuacions coordinada i amb un resultat heterogeni.  

L’ordenació plantejada en el PVCM tracta d’unificar els criteris dels diferents projectes de rutes 
cicloturístiques que s’han portat a terme els darrers anys per part de les diferents administracions. Es pretén 
superar el sistema emprat fins ara d’anar executant i senyalitzant vies cicloturístiques puntuals i aïllades de 
manera aleatòria o d’anar executant carrils segregats o ampliacions de vorades quan es realitzen obres de 
millora d’una via també sense seguir un criteri clar. 

Per al conjunt de xarxes els objectius del PVCM són: 

o Aconseguir la integració de les distintes xarxes en una única xarxa amb característiques comunes i 
una senyalització homogènia i adequada, que marqui la diferència respecte de les vies no 
recomanades. 

o Unificar els criteris dels diferents projectes de rutes cicloturístiques. 
o Donar a conèixer els valors paisatgístics, culturals i naturals a través de la pràctica del ciclisme. 
o Desenvolupar serveis complementaris al voltant del món de la bicicleta, que generin riquesa i progrés 

local. 
o Fomentar l’especialització dins el sector turístic. 
o Aconseguir que les rutes a més d’un ús recreatiu es converteixin en una infraestructura de transport 

sostenible per a distints tipus de ciclistes. Això suposarà una major integració la bicicleta en el 
transport quotidià de caràcter interurbà, potenciant la mobilitat no motoritzada. 
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o Augmentar la cohesió territorial, ensamblant les distintes peces del territori illenc i afavorint l’aparició 
d’activitats locals de tipus turístic o recreatiu. 

o Afavorir la intermodalitat en aquells punts en els quals les rutes coincideixen amb estacions 
ferroviàries i les principals estacions de bus. 

Paral·lelament i amb l’objecte de canalitzar el trànsit de les bicicletes s’ha dissenyat un conjunt d’itineraris o 
rutes ciclistes que reuneixen una sèrie de condicions que les fan atractives per als usuaris i usuàries de la 
bicicleta, ja siguin residents o turistes, de manera que es fomenti i potencii el seu ús.  

Entre els criteris que han de reunir aquestes rutes es poden citar: 

-Tenir origen a les principals zones turístiques de l’illa. 

-La seguretat, derivada de la seva baixa intensitat de trànsit, ja que discorren per vies aptes i per 
vies preferents per a les bicicletes.  Quan és possible discorren per vies amb carril segregat. Així 
s’eliminen o redueixen les amenaces que el trànsit motoritzat intens suposa per als ciclistes. 

-Permetre un recorregut còmode i continu eliminant possibles barreres o obstacles. 

-La qualitat del seu ferm. 

-La claredat i utilitat de la informació que faciliti el recorregut de la ruta (senyalítica). 

-Oferir una varietat de nivells de dificultat en funció del pendent i de la distància recorreguda. 

-La presència d’una oferta adequada de serveis d’allotjament, restauració i manutenció. 

-Ser objecte d’una promoció conjunta, que eviti la tramificació i la manca d’uniformitat que pateix la 
xarxa cicloturística actual. 

-Connectar entre sí el major de nombre de poblacions i municipis. Es tracta d’una xarxa principalment 
interurbana, encara que es preveuen les connexions amb els nuclis urbans i amb les seves respectives 
xarxes de carrils bici. 

-Tenir un caràcter circular, és a dir amb el mateix o propers punts d’orígen i destí. 

-El seu caràcter atractiu derivat del paisatge del seu entorn així com dels punts d’interès (natura, 
cultura, gastronomia, patrimoni...) que es troben al llarg del seu recorregut. Es promociona així un 
turisme actiu i respectuós amb l’entorn. 

-El seu caràcter atractiu derivat de les seves condicions de ciclabilitat, com per exemple les  
combinacions de pujades i baixades, l’existència de corbes, etc. 

La consecució d’aquest conjunt de rutes cicloturístiques atractives requereix una sèrie d’intervencions puntuals 
així com una revisió de la senyalítica de les rutes aspectes que seran tractats posteriorment. Les inversions 
requerides són relativament baixes i la seva amortització és ràpida, donat que majoritàriament els 
recorreguts que discorren per carreteres de baixa intensitat de trànsit en les quals les bicicletes i la resta de 
vehicles comparteixen l’espai. 

Alguns estudis han analitzat la relació entre inversions en vies ciclistes i les seves repecursions econòmiques. El 
més conegut és realitzat pel Departament de Transport de Carolina del Nord. Segons l’estudi una inversió de 
6,7 millons de dòlars generà 60 millons de dòlars d’activitat econòmica, és a dir un retorn anual de 9 
vegades la inversió inicial (The economic impact of investments in bicycle facilities: a case study of the 
Northern Outer Banks, 2004).  



Pla de vies ciclistes per a l’illa de Mallorca 

 

 13 

En conjunt s’espera que les intervencions puntuals i el foment de l’ús de les bicicletes derivat del foment de la 
xarxa de vies ciclistes contribueixin a la disminució de la sinistralitat de la bicicleta en carretera i de la 
congestió del trànsit. 

El PVCM es planteja també com un primer pas en la incorporació als instruments territorials com el PTIM, el 
PDSCMa o el futur Pla d’intervenció en àmbits turístics (PIAT) de la planificació de la mobilitat sostenible i en 
concret de la mobilitat amb bicicleta. Vol contribuir a que els projectes de carreteres recullin e integrin les 
rutes cicloturístiques en les seves previsions. 
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4. MARC NORMATIU  
L’anàlisi de la normativa vigent amb incidència en la qüestió de les vies ciclistes es centrarà en les següents 
disposicions normatives i legislatives: 

o Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  
o Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures 

tributàries. 
o Pla Territorial de l’Illa de Mallorca (2004). Aprovat per acord del Ple del Consell Insular de Mallorca 

el 13 de desembre de 2004 – BOIB núm. 188 Ext. de 31-12-2004. Actualitzat d’acord amb la 
modificació número 1 aprovada el 3 de juny de 2010 – BOIB núm. 90 de 15-06-2010; i amb la 
modificació número 2 aprovada el 13 de gener de 2011 – BOIB núm. 18 Ext. de 4-02-2011. 

o Decret 41/2006, de 28 d'abril, d'aprovació del Pla director sectorial del transport de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears. 

o Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, de 3 de novembre de 2009, d’aprovació definitiva de 
la Revisió del Pla Director Sectorial de Carreteres per a l’illa de Mallorca.  

o Llei 2/2014, de 25 de març, d’Ordenació i Ús del Sòl.  
o Reglament de la Llei 2/2014, d’Ordenació i Ús del Sòl. 
o Llei 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteres. 
o Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació 

per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a 
Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria 
sancionadora. 

o Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre 
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. 
 

Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

La Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fou publicada 
en el BOCAIB núm. 77 de 26/06/1990. Es tracta d’una llei pròpia de les Illes Balears que té com objecte la 
regulació de la planificació i l’elaboració dels projectes de les carreteres de les Illes Balears, així com la seva 
financiació, construcció, conservació, explotació i ús. 

Cal destacar que la llei classifica les carreteres en tres xarxes diferents (primària, secundària i local o rural) i 
que regula les zones de domini públic, reserva i protecció d’una carretera en funció de la xarxa a la qual 
pertany. 

Pel que fa a les bicicletes cal assenyalar  que aquestes reben una mínima consideració en aquesta llei. En 
concret són esmentades en dos articles. 

A l’article 4 en el qual es defineixen distints elements de les carreteres s’estableix que un carril especial és 
“aquell les característiques del qual d’ample, ferm i senyalització s’acomoden a una classe especial de trànsit: 
bicicletes, trànsit lent, etc.” Una calçada és “la zona de la carretera destinada normalment a la circulació de 
vehicles. Està constituïda per un cert nombre de carrils entre els quals s’inclouen els d’entrada i sortida i els 
addicionals per a l’espera i/o emmagatzemament, així com els destinats a determinats tipus de vehicles, com 
els lents o de transport públic i també, eventualment, de pistes per a usuaris especials com per exemple 
ciclistes.” 

Per la seva banda l’article 27 estableix que “a les carreteres residencials  o turístiques i en les travesseres a 
les quals sigui factible, es disposaran carrils per al trànsit de bicicletes, de manera que s’impedeixi el seu ús 
per part dels vehicles automòbils.” 
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Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures 
tributàries 

La Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures 
tributàries (d’ara endavat les DOT) fou publicada en el BOCAIB núm. 48 de 17/04/1999 i ha estat 
modificada en distintes ocasions. 

Les DOT tenen per objecte la definició del model territorial de les Illes Balears promovent un 
desenvolupament equilibrat entre els diferents àmbits territorials i sectorials, una millora de la qualitat de 
vida, una utilització sostenible en termes ambientals del sòl i dels recursos naturals, una millor distribució a 
l’espai dels usos i activitats productives i una protecció de la qualitat ambiental, el paisatge, la biodiversitat i 
el patrimoni històric. 

El títol II de les DOT es dedica a un component fonamental del model territorial com és el sistema 
d’infraestructures i equipaments que s’ordena mitjançant un conjunt de plans directors sectorials (d’ara 
endavant PDS) que pretenen afavorir el benestar social d’una manera equilibrada i equitativa. 

Dels PDS esmentats en els articles 57 i 58 els que tenen una relació directa amb les vies ciclistes són el PDS 
de Carreteres i el PDS del Transport de les Illes Balears els quals seran analitzats en aquest mateix capítol. 

Les DOT també incorporen una matriu d’ordenació del sòl rústic mitjançant la qual es regula entre d’altres l’ús 
d’infraestructures per a les distintes categories del sòl rústic comú i protegit. Aquesta matriu és recollida 
també pel Pla territorial insular de Mallorca. 

 

Pla Territorial Insular de Mallorca (2004) 

El Pla territorial insular de Mallorca (d’ara endavant PTIM), fou aprovat per acord del Ple del Consell Insular 
de Mallorca el 13 de desembre de 2004 – BOIB núm. 188 Ext. de 31-12-2004. Ha estat actualitzat d’acord 
amb la modificació número 1 aprovada el 3 de juny de 2010 – BOIB núm. 90 de 15-06-2010; i amb la 
modificació número 2 aprovada el 13 de gener de 2011 – BOIB núm. 18 Ext. de 4-02-2011. 

El PTIM és l’instrument general d’ordenació de Mallorca i un dels seus objectes és la determinació de les 
infraestructures, les instal·lacions, els equipaments i els serveis de trascendència insular i constitutius d’elements 
estructurants, com també els criteris per dissenyar-los, les seves característiques funcionals i la seva 
localització. 

Els objectius generals del PTIM són millorar la qualitat de vida dels ciutadans, disposar d’una estructura 
espacial adequada que permeti aconseguir un desenvolupament socioeconòmic compatible amb la utilització 
racional dels recursos naturals i garantir la protecció i millora del medi ambient. 

Pel que fa als aspectes dedicats concretament a les carreteres trobam a la Memòria del PTIM l’apartat 2.4 
el qual està dedicat a les comunicacions entre tots els punts de l’illa. En aquest apartat es detallen les 
propostes relatives a les carreteres les quals es divideixen en propostes de millora de capacitat viària, 
variants de carreteres i proposta de vies parc. Entre els objectius que es pretén assolir amb aquestes 
propostes podem destacar els següents: 
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o “Desenvolupar un territori competitiu per a les activitats econòmiques actuals i futures que alhora sigui 
atractiu per als ciutadans.” 

o “Contribuir a fomentar un turisme alternatiu al de sol i platja i a la desestacionalització.” 
 
Per la seva banda el Títol VI de les Normes és dedicat a les infraestructures i equipaments.   

La Norma 52. Propostes relatives a carreteres (ED, excepte punt 3 EI) detalla les actuacions i propostes 
destinades a la millora de la Xarxa de Carreteres i estableix que aquestes actuacions, així com la resta de 
les contemplades al Pla Directorial Sectorial de Carreteres, “hauran de tenir en compte la possibilitat 
d’establir rutes cicloturístiques, incorporant mesures amb la finalitat de facilitar el seu ús per ciclistes.”  

La Norma 62. Pla Director Sectorial de Carreteres (ED) estableix que les actuacions de caràcter directiu de la 
Norma 52 anterior es desenvoluparan de conformitat amb les prescripcions del PDS mentre que les 
actuacions de caràcter indicatiu tenen el caràcter de propostes per a ser incloses al PDS. 

Per altra banda, al tractar-se aquesta norma 52 d'una norma d'eficàcia directiva, a la norma 3.3.b del PTIM 
s'indica l'abast de la seva aplicació, destacant la seva eficàcia normativa en el següent fragment: 

"En tant no s’incorporin, es desenvolupin o es concretin en els instruments urbanístics i d’ordenació 
territorial esmentats, aquestes normes d’eficàcia directiva (ED) tindran caràcter supletori vinculant i 
seran d’aplicació directa en els termes i amb l’abast que es desprengui del seu contingut" 

Així,  s’entén que el PTIM  considera la necessitat de definir un conjunt de rutes cicloturístiques mitjançant el 
desplegament d’un instrument urbanístic i d’ordenació territorial. 

La Norma 54. Propostes relatives a la intermodalitat del tranport (EI) inclou propostes per al PDS del Transport 
de les Illes  Balears relatives als centres d’intercanvi modal per a passatgers i mercaderies. 

La Norma 19. Règim d’usos d’altres activitats (AP) regula entre d’altres les infraestructures dintre de les quals 
trobam les vies de transport (autopistes, autovies, carreteres, ferrocarrils i les seves instal·lacions 
complementàries). 

 

Decret 41/2006, de 28 d'abril, d'aprovació del Pla director sectorial del transport de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears. 

Mitjançant el Decret 41/2006, de 28 d’abril, fou aprovat el Pla director sectorial del transport de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 66 de 6/05/2006, d’ara endavant PDSTIB).  El PDSTIB té per 
objecte l’ordenació coordinada de les diferents infraestructures del transport a fi de garantir la mobilitat de 
tots els ciutadans, fomentar l’ús del transport públic i aconseguir una utilització més racional del vehicle privat. 

Comprèn un conjunt de plans entre els quals cal destacar el Pla d’intermodalitat ja que engloba les 
infraestructures intermodals, el transport amb bicicleta i el sistema tarifari integrat. A l’article 17. Objectius 
del Decret 41/2006 s’estableixen els objectius del Pla d’intermodalitat entre els quals trobam la integració 
de la bicicleta a la xarxa intermodal. 

Per la seva banda l’article 19. Integració de la bicicleta en el Pla d’Intermodalitat recull el protagonisme 
atorgat a la bicicleta en la cadena modal del transport. 

Finalment a l’article 20. Actuacions de vies per a ciclistes es preveïen tres projectes del Govern de les Illes 
Balears que incloïen la construcció d’un carril per a ús ciclista. Aquestes projectes afectaven a la carretera de 
Valldemossa Ma-1110 (fins a la Universitat de les Illes Balears), la carretera Ma-1 entre Palmanova i 
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Peguera (passeig Calvià) i als carrers situats sobre el tram soterrat de les vies fèrries entre la plaça 
d’Espanya i la via de cintura Ma-20.  

El Pla d’intermodalitat (Tom V del PDSTIB) dedica dos capítols al transport en bicicleta. Són el capítol III. La 
bicicleta en la cadena modal i el capítol IV. Xarxa cicloturística de les Illes Balears. El primer posa l’èmfasi en el 
ciclista urbà, que es mou per motius de feina, estudi o de gestions i que dona importància a la intermodalitat. 
El segon és dedicat sobretot al ciclisme esportiu i d’oci. 

El Capítol III tracta dels distints aspectes relatius a la intermodalitat “bicicleta + transport col·lectiu” i de la 
necessitat de la seva promoció en base als avantatges que ofereix. Es citen l'augment de l'eficiència de la 
xarxa de transport públic, la millora general de la salut, gràcies a l'exercici físic moderat que suposa el 
pedaleig; la millora de les condicions de mobilitat de la població captiva del transport públic; una menor 
dependència del cotxe; la reducció dels gasos contaminants que emeten els vehicles motoritzats; 
l'alleugeriment de la congestió de trànsit (reducció de coes i demores), etc. 

A continuació es recullen els següents objectius que hauria d’assolir un programa d’actuacions per a la 
promoció de la intermodalitat “bicicleta + transport col·lectiu” : 

- Promoure una major eficiència del transport públic mitjançant la potenciació de l'efecte xarxa amb 
la combinació dels desplaçaments en bicicleta. 

- Millorar l'accessibilitat d'urbanitzacions i altres llocs d'atracció i generació de viatges (polígons 
industrials, punts d'interès turístic, etc.) que actualment no disposin d'oferta de transport públic directa, 
enllaçant els punts de parada amb itineraris adequats per a bicicletes. 

- Ampliar l'àrea de cobertura d'estacions i parades. La bicicleta pot estendre l'àmbit de captació de 
demanda de les parades fins a un radi de 7-8 km (20-25 minuts de pedaleig). 

- Incrementar l'accessibilitat de la població captiva del transport públic. La bicicleta constitueix un 
mitjà de transport fàcil de conduir i, pel seu relatiu baix cost, assequible per a la major part de la 
població. També és apta per a pràcticament totes les condicions físiques i edats, i ofereix un elevat 
grau d'autonomia en els desplaçaments. 

- Reduir la dependència respecte del vehicle privat. Aquest objectiu pot comportar la disminució de la 
necessitat de tenir un segon cotxe per llar i, en conseqüència, augmentar el pressupost familiar 
disponible. 

-Reduir les ràtios de consum de combustible i d'hores de conducció per unitat de viatge. 

-Minorar els efectes nocius per al medi ambient provocats pel renou i pels gasos contaminants que 
emeten els vehicles motoritzats. 

-Millorar les condicions d'aparcament i la fluïdesa del trànsit a l'entorn d'estacions de trens i 
autobusos. 

-Millorar la salut física i mental. Nombrosos estudis mèdics corroboren que la pràctica assídua en l'ús 
de la bicicleta millora les condicions de salut i redueix els riscos de contraure malalties coronàries, 
alhora que ajuda a la prevenció i el control de problemes físics com l'osteoporosi, la diabetis, 
l'obesitat, etc. 

També s’estableixen els criteris per a la planificació i execució d’actuacions. Aquests criteris es divideixen en 
criteris globals de planificacio, criteris de disseny i criteris d’execució  de distints elements com són el traçat, 
les interseccions, la pavimentació, la senyalització i l’aparcament. 
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El Capítol IV es dedica a la descripció de la Xarxa Cicloturística de les Illes Balears incidint també en la seva 
necessitat, les tipologies d’activitats ciclistes i les condicions bàsiques que ha de presentar. Es fa també una 
breu descripció de la primera fase del seu desplegament, aspecte que serà tractat més endavant en aquest 
mateix document. 

 

Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, de 3 de novembre de 2009, d’aprovació definitiva de la 
Revisió del Pla Director Sectorial de Carreteres per a l’illa de Mallorca.  

La revisió del Pla Director Sectorial de Carreteres per a l'illa de Mallorca (d’ara endavant PDSCMa), fou 
aprovada definitivament pel Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió celebrada el dia 3 de desembre 
de 2009 i publicat al BOIB núm. 183 de 17/12/2009 (rectificació d'errada material al BOIB núm. 7, de 
16/01/2010). 

El PDSCMa regula el planejament, projecció, execució i gestió del sistema general de carreteres de l’illa de 
Mallorca. Conté unes normes, plànols d’ordenació, plànols de zones de reserva vial i un programa d’actuació 
i característiques tècniques de la xarxa. 

També estableix uns criteris mínims a tenir en compte a l’hora de redactar els projectes de carreteres, uns 
criteris de la senyalització d’orientació i fa una classificació funcional i jerarquització de la xarxa viària. 

Les bicicletes i vies ciclistes reben poca atenció en aquest PDSCMa.  Es recullen com objectius propis els que 
havien estat marcats pel PTIM com per exemple el de desenvolupar un territori competitiu per a les activitats 
econòmiques actuals i futures que alhora sigui atractiu per als ciutadans o el de contribuir a fomentar un 
turisme alternatiu i a la desestacionalització. 

Cal destacar també que el PDSCMa inclou unes directrius de seguretat vial que preveuen una sèrie 
d’actuacions específiques de seguretat vial. Entre aquestes és esmentat un programa de vies ciclistes. 

 

Llei 2/2014, de 25 de març, d’Ordenació i Ús del Sòl. 

La Llei 2/2014, de 25 de març, d’Ordenació i Ús del Sòl (d’ara endavant LOUS) fou publicada en el BOIB 
núm. 43 de 29/03/2014. Té per objecte establir el règim jurídic general regulador de l’activitat 
administrativa en matèria d’urbanisme a les Illes Balears, i definir el règim jurídic urbanístic de la propietat 
del sòl d’acord amb la seva funció social. 

L’article 3. Finalitats i atribucions de l’activitat urbanística estableix que en virtut del principi de 
desenvolupament sostenible les polítiques públiques relatives a la regulació, l’ordenació, l’ocupació, la 
transformació i l’ús del sòl han de contribuir entre d’altres finalitats a: 

 “Atendre el principi d’accessibilitat universal i fomentar la implantació dels sistemes de transport col·lectiu i la 
mobilitat sostenible en general.” 

 

Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca d’aprovació definitiva del Reglament general de la Llei 
2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca. 

El Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca 
(d’ara endavant Reglament LOUS) fou aprovat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 16 d’abril 
de 2015. Fou publicat en el BOIB núm. 66 de 30/04/2015. 
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En el desplegament que es fa de la LOUS s’inclouen alguns aspectes que afecten a la mobilitat sostenible en 
general i a la regulació dels carrils bici en el sòl urbà i urbanitzable. 

Així l’article 7. Accessibilitat, mobilitat urbana i transport públic en el seu apartat 1 estableix que les polítiques 
públiques d’activitat urbanística han de fomentar la mobilitat sostenible.  A l’apartat 3 s’estableix que s’han 
de potenciar els desplaçaments de vianants i els no motoritzats. A l’apartat 4 s’estableix que els equipaments 
i les dotacions públiques més significatius han d’estar connectats entre si mitjançant una xarxa de recorreguts 
de vianants o no motoritzats prevista en el planejament urbanístic, el disseny concret de la qual ha d’evitar 
els perills que pugui generar el trànsit rodat. Es pot obviar aquest requeriment en els casos d’escassa 
intensitat de trànsit o degut a l’existència efectiva de serveis públics de transport. 

Per la seva banda a l’article 62. Elements integrants de la xarxa viària i condicions de funcionalitat en el seu 
apartat 2b) es prohibeixen els recorreguts de carril bici en àrees de sòl urbà i urbanitzable el pendent dels 
quals superi el 15 %. A l’apartat 2d) s’estableix que en els nous desenvolupaments urbanístics, s’ha 
d’implantar un recorregut de carril bici que discorri, almenys, pels eixos principals de l’ordenació i que 
connecti, si és el cas, amb la xarxa de carril bici ja implantada en les àrees urbanitzades i amb l’estructura 
de camins del medi rural, quan l’actuació sigui confrontant a terrenys no urbanitzats. A l’apartat 3d) 
s’estableix que en sòl urbanitzable les bandes específiques de carril bici han de disposar d’una amplària 
mínima de 2 metres. 

 

Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres. 

L’objecte d’aquesta Llei l’ordenació i gestió de la Xarxa de Carreteres de l’Estat i les seves corresponents 
zones de domini públic i protecció. No conté disposicions que pugin incidir en les vies ciclistes de Mallorca. 

 

Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s'aprova el Reglament General de Circulació per 
l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.  

El reglament de circulació és la principal norma a nivell estatal i en el cas de les zones urbanes, en absència 
d’una ordenança particular, és l’única existent per a la regulació del trànsit de vianants i ciclistes. En el 
Reglament la bicicleta és contemplada sobretot des del punt de vista de la circulació interurbana. 

La regulació de la bicicleta en el Reglament es resumeix en la següent taula: 

Aspecte Regulació 
Normes d’homologació Es diferencien bicicletes aptes per a la circulació de les bicicletes homologades 

com a juguetes 
Edat Fa referència a l’edat màxima dels menors per a ser transportats en seients 

homologats i l’edat mínima per a circular a autovies i autopistes 
Ús de remolcs S’estableix un pes màxim del remolc que no superi el 50 % de la massa en buit 

del vehicle tractor 
Begudes alcohòliques i estupefaents Estableix la taxa d’alcohol màxima amb la que els usuaris i usuàries de bicicletes 

poden circular per les vies objecte de la legislació sobre trànsit. Obliga als 
ciclistes a sotmetre’s a les proves de deteccio 

Canvis de direcció Si no existeix un carril específic per a la realització del gir, hauran de situar-se a 
la dreta, fora de la calçada sempre que sigui possible, per iniciar el gir des 
d’aquest lloc 

Avançament Estableix les condicions d’avançament a vianants, vehicles de tracció animal i 
vehicles de dues rodes fora de poblat. Estableix que els avançaments entre 
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Aspecte Regulació 
ciclistes que circulen en grup no es consideren avançaments 

Enllumenat Se regula la necessitat de dotació d’elements reflectants i enllumenat 
Advertències acústiques Indica que els cicles han de disposar de timbre per a poder circular 
Ús de casc Regula l’obligació de circular amb casc per vies interurbanes, excepte per 

excepció mèdica o per condicions extremes de calor 
Vehicle de protecció Els seus ocupants hauran d’utitlitzar armilla reflectant 
Posició a la calçada Regula com a norma general l’adjudicació de l’espai de la vorera a l’ús ciclista i 

dels cotxes d’acompanyament i en cas necessari, la part imprescindible de la 
calçada 

Proves esportives i marxes ciclistes Se regula la necessitat d’autorització prèvia, així com la seva senyalització, la 
necessitat de que disposin de personal sanitari i els requisits de la figura de 
l’auxiliar 

Passos ciclistes Es regula la seva senyalització 
Tipus de vies Defineix sis tipus de vies cicleste (veure apartat següent) 
Condicions tècniques Estableix les característiques necessàries dels cicles per a poder circular per les 

vies regulades en el Reglament 
 

Taula 2. Regulació estatal de l’ús de la bicicleta. 
Font: Plan Andaluz de la bicicleta 2014-2020. 

 

 

Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 

A l’annex d’aquest RD trobam les següents definicions relatives a les bicicletes: 

7. Cicle. Vehicle provist de, al menys, dues rodes i propulsat exclusivament o principal per l’energia muscular 
de la persona o persones que estan sobre el vehicle, en particular per mitjà de pedals. 

S’inclouen en aquesta definició els cicles de pedaleig asistit. 

8. Bicicleta. Cicle de dues rodes. 

74. Via ciclista. Via específicament condicionada pel trànsit de cicles, amb la senyalització horitzontal i 
vertical corresponent, l’ample dels quals permet el pas segur d’aquests vehicles.  

75. Carril-bici. Via ciclista que discorre adossada a la calçada, en un sol sentit o en doble sentit.  

76. Carril-bici protegit. Carril-bici provist d’elements laterals que el separen físicament de la resta de la 
calçada, així como de la vorera.  

77. Vorera-bici. Via ciclista senyalitzada sobre la vorera.  

78. Pista-bici. Via ciclista segregada del trànsit motoritzat, amb traçat independent de les carreteres.  

79. Via ciclable. Via per a vianants i cicles, segregada del trànsit motoritzat, i que discorre por espais oberts, 
parcs, jardins o boscs. 
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De l’anàlisi de la normativa i de la legislació anterior destaca l’escassa atenció dedicada a les bicicletes i a 
les vies ciclistes. 

El marc vigent relatiu a l’ordenació del territori (DOT, PTIM)  no contempla una planificació específica per a 
les bicicletes  més allà de les contingudes als PDS. Són importants els els capítols III i IV del Pla 
d’Intermodalitat del PDSTIB on es preveu una Xarxa Cicloturística i afavorir la intermodalitat bicicleta + 
transport col·lectiu. En el PDSCMa –Norma 52- es fa una previsió d’un programa de vies ciclistes i es 
contempla la possibilitat d’establir rutes cicloturístiques.  

A la resta de normativa tan sols trobam algunes referències genèriques com la previsió de carrils bici a les 
carreteres residencials o turístiques (Llei 5/90 de Carreteres, article 27). En el Reglament de la LOUS es 
contenen algunes previsions de xarxes de recorreguts de vianants o no motoritzats en els nous 
desenvolupaments urbanístics. L’article 62 conté algunes disposicions que regulen les característiques dels 
carrils bici al sòl urbà i urbanitzable. 

A l’esquema següent es resumeixen les relacions entre el PVCM i la resta de normativa tractada. 

 

Planificació 
territorial 

Legislació estatal sobre trànsit Planificació sectorial 

 Llei + Reglament sobre trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial 

 

   

DOT + PTM  Llei de carreteres 
1990 

 PVCM   

LOUS + Reglament  PDSCMa 

   

Plans generals 
municipals 

 PDSTIB 
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5. DIAGNOSI  

5.1 Anàlisi de la xarxa existent 

5.1.1 Classificació i titularitat de la xarxa viària  

Les dades emprades per a l’elaboració d’aquest apartat han estat extretes del capítol 2.1 del PDSCMa. 

La xarxa actual de carreteres de l’illa de Mallorca té una longitud de 2.071 km i es divideix en: 

1.-Xarxa principal: que a la vegada consta de dos nivells. 

o Xarxa primària bàsica o de primer ordre, constituïda per la xarxa que canalitza el tràfic de trànsit 
entre les diferents comarques i en la qual s’integren les vies de major capacitat. Aquesta xarxa té 
una longitud total de 353 Km (17 % del total de la xarxa). 

o Xarxa primària complementària o de segon ordre, amb una longitud de 551 Km (26 %) està 
constituïda per la resta de la xarxa d’interès general i que constitueix, amb l’anterior, una xarxa 
connexa que engloba tota l’illa. 

2.- Xarxa secundària o de tercer ordre: constituïda per les carreteres que sense tenir característiques de la 
xarxa primària, comuniquen intercomarcalment o assoleixen una funció que supera l’àmbit municipal, 
distribuint el tràfic per tot l’àmbit insular. Amb una longitud total de 593 Km (29 %) , representa el tipus de 
xarxa més extensa de l’illa. 

3.- Xarxa local i rural o no principal: constituïda per aquelles carreteres on la seva funció es limita a donar 
solució al transport viari preferentment en l’àmbit del terme municipal. Aquesta xarxa compta amb els 574 
Km restants (28 %). 

 

Gràfic 1. Percentatge de carreteres pertanyents a cada nivell de la xarxa. 
Font: PDSCMa. 
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Dins de la xarxa primària s’inclouen les autopistes a l’illa de Mallorca, formades per tres eixos i una via de 
circumval·lació. Totalitzen 94 km i parteixen de Palma. Són les següents: 

o Eix de ponent Ma-1 (Portopí- Peguera). 
o Eix central Ma-13 (Palma- Ma-2200). 
o Eix de llevant Ma-19 (Palma- Llucmajor). 
o Via de Cintura Ma-20 (Ma-19 - Ma-1). 

Quant a la titularitat de les carreteres totes les carreteres de la xarxa principal i de la xarxa secundària són 
del Consell Insular de Mallorca. Mentre que la xarxa no principal al no haver-se portat a terme tots els canvis 
de titularitat previstos, són totes les carreteres del Consell menys: 

o Ma-1021, tram Ma-1022-Far, 0,8 km, municipal. 
o Ma-2022 de Consell a Alaró, 1,80 km, municipal. 
o Ma-5014 de la Ma-15 a Sant Jordi, 1,40 km, municipal. 
o PM-120, Camí del far de Cap Llebeig, 6,20 km, del Parc Natural de sa Dragonera. 
o PM-121, Camí del far de Cap Tramuntana, 1,50 km, del Parc Natural de sa Dragonera. 
o PM-225, Camí del far d’Alcanada, 6,20 km, municipal. 
o PM-620, Camí del far Punta Enciola, 5,70 km, del Parc Nacional de Cabrera. 

Per la seva banda els Ajuntaments són els titulars de les seves respectives xarxes de camins locals.  

A l’annex de taules del present document es mostren distintes taules en les que es detalla la xarxa de 
carreteres de Mallorca segons la classificació anterior.  

La xarxa de carreteres es representa cartogràficament al Mapa nº 2: Sinistralitat (2014-2016 fins 19 
d’octubre) que s’adjunta a l’annex cartogràfic. 

5.1.2 Densitat de trànsit 

Per a conèixer la densitat de trànsit comptam amb les dades de les estacions d’aforament de la xarxa viària 
del Consell de Mallorca. Hi ha 191 estacions d’aforament que mesuren la intensitat mitjana diària (IMD) 
expressada en nombre de vehicles per dia. 

Per al present estudi s’han analitzat les dades corresponents a l’any 2015 i s’han classificat els següent tres 
grans grups en base a tres intervals d’IMD: >10.000 vehicles/dia, 5.000-10.000 vehicles/dia i <5.000 
vehicles/dia. 

Estacions amb una IMD elevada (>10.000 vehicles/dia) 

ESTACIÓ CODI PK POBLAT_PRO IMD 2015 
PM7 Ma-13 4,5 PALMA SON CLADERA 93.480 
PM161 Ma-1 7,3 PALMA COSTA BLANES 83.383 
PM8 Ma-1 11,4 PALMA NOVA 72.801 
PM152 Ma-19 10 PAS MEDIANA 71.142 
E319 Ma-1 16 SANTA PONÇA  49.459 
E184 Ma-13 24 INCA  45.032 
PM19 Ma-11 4 PALMA SON SARDINA 41.551 
PM650 Ma-1013 0,6 SANTA PONÇA 38.805 
PM18 Ma-1110 3,2 PALMA UNIVERSITAT 32.750 
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ESTACIÓ CODI PK POBLAT_PRO IMD 2015 
PM95 Ma-30 7,4 PALMA PLA NA TESA 30.613 
PM87 Ma-19 20,6 LLUCMAJOR 30.315 
PM2 Ma-15 4,6 PALMA SON FERRIOL 28.594 
E185 Ma-15 46,9 MANACOR  27.850 
PM165 Ma-1 22,7 RONDA PEGUERA 26.946 
PM51 Ma-1 29,2 ANDRATX 25.655 
PM158 Ma-30 1,3 PALMA MERCAPALMA 25.044 
PM153 Ma-19 13 RAMAL A PM602 24.728 
PM82 Ma-15 20,1 ALGAIDA 23.895 
PM11B Ma-13 35,1  23.100 
PM11A Ma-13 30,4  23.038 
E450 Ma-19 35,5  20.714 
PM43 Ma-4020 5 MANACOR 20.297 
PM606 Ma-6014 2,5 ARENAL - CAP BLANC 20.201 
PM14 Ma-19 31,3 CAMPOS 20.039 
PM16 Ma-15 26,5 MONTUÏRI 19.999 
PM30 Ma-2200 55,7 POLLENÇA 19.826 
PM94 Ma-15 53,5 MANACOR 19.817 
PM17 Ma-3460 2,5 RONDA ALCÚDIA 18.620 
PM45 Ma-1040 2,4 PALMA - ESTABLIMENTS 17.975 
PM92 Ma-3320 0,7 PETRA 17.341 
PM96 Ma-15 77,4 CAPDEPERA 16.951 
PM145 Ma-11 14,3 BUNYOLA 16.548 
PM118 Ma-11 32,7 SÓLLER 16.281 
PM652 Ma-1012 4 PEGUERA 16.079 
PM49 Ma-3340 1,7 PETRA 16.016 
PM50 Ma-12 26,3 PORT ALCÚDIA 15.995 
PM25 Ma-13 48 SA POBLA 15.745 
PM44 Ma-4010 3,4 FELANITX 14.658 
PM141 Ma-1010 0,3 CAMP DE MAR 14.601 
PM28 Ma-12 3,6 ARTÀ 14.601 
PM684 Ma-4023 6,5 SON SERVERA 14.545 
PM610 Ma-4023 9,4  14.360 
PM604 Ma-3011 1,9 CAMÍ VELL DE SINEU 14.347 
PM31 Ma-2220 64 PORT POLLENÇA 14.027 
PM9 Ma-3470 1 ACCÉS A ES MURTERAR 13.841 
PM76 Ma-2210 3 PORT POLLENÇA 13.425 
PM79 Ma-3410 4,1 SANTA MARGARIDA 13.312 
PM27 Ma-15 72 ARTÀ 13.016 
PM605 Ma-5013 0,9 SA SÍQUIA - SANT JORDI 12.771 
PM114 Ma-3240 1,6 INCA 12.586 
PM35 Ma-14 26,2 MANACOR 12.453 
PM107 Ma-5120 4 CAMPOS 11.667 
PM72 Ma-13 A 9,8 SANTA MARIA 11.573 
PM609 Ma-4023 2,3 PORTO CRISTO 11.062 
PM24 Ma-2200 44,9 SA POBLA 10.885 
PM164 Ma-13 A 25,9 INCA 10.827 
PM601 Ma-1044 2,5 GÈNOVA MILITAR 10.550 
PM146 Ma-1040 11,6 ESPORLES 10.436 
PM143 Ma-1110 13 S'ESGLEIETA 10.111 
PM112 Ma-3440 1,1 INCA 10.099 

 
Taula 3. Estacions d’aforament amb IMD > 10.000 vehicles / dia (2015). 

Font: Departament de Territori i Infraestructures. Consell de Mallorca. 
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Estacions amb una IMD mitjana (5.000-10.000 vehicles / dia) 

ESTACIÓ CODI PK POBLAT_PRO IMD 2015 
PM26 Ma-3430 1,3 SA POBLA 9940 
PM113 Ma-2130 2,2 INCA 9726 
PM157 Ma-3301 3 SINEU - ARIANY 9624 
PM124 Ma-11 16,7 BUNYOLA 9496 
PM608 Ma-4013 0,3 CALA D’OR - FELANITX 9417 
PM656 Ma-1022 1 S’ARRACÓ 9314 
PM600 Ma-1015 4,6 CALVIÀ 9235 
PM108 Ma-19 46 CAMPOS 9202 
PM98 Ma-1030 1,6 ANDRATX 8841 
PM97 Ma-4040 9,7 CAPDEPERA 8773 
PM123 Ma-10 31,3 LLUC 8764 
PM119 Ma-10 51,2 SÓLLER 8590 
PM93 Ma-19 60 SANTANYÍ 8542 
PM673 Ma-3421 1,2 SA POBLA 8521 
PM110 Ma-6040 3 CAMPOS 8468 
PM59 Ma-4030 6,2 PORRERES 8341 
PM73 Ma-13 A 17,4 SANTA MARIA 8243 
PM664 Ma-3011 14,4 CAMÍ VELL DE SINEU 8084 
PM12 Ma-15 65,6 ARTÀ 8001 
PM666 Ma-2022 2,8 CONSELL - ALARO 7998 
PM104 Ma-6100 9,2 SES SALINES 7990 
PM115 Ma-2110 3,7 INCA 7618 
PM74 Ma-3020 3,5 SANTA MARIA 7490 
PM20 Ma-11 31,7 SÓLLER 7325 
PM679 Ma-4012 3,4 S’HORTA 7097 
PM75 Ma-2020 3,3 SANTA MARIA 7057 
PM47 Ma-10 98,1 ANDRATX 6909 
PM56 Ma-5030 3,5 PORRERES 6811 
PM651 Ma-1014 3,2 CALVIÀ 6737 
PM32 Ma-10 71 VALLDEMOSSA 6523 
PM612 Ma-3011 29,7 SINEU 6439 
PM613 Ma-3431 8,4 CAN PICAFORT 6314 
PM71 Ma-1120 1 S’ESGLEIETA 6111 
PM670 Ma-2111 0,2 LLOSETA 5829 
PM80 Ma-3130 12 SINEU 5717 
PM117 Ma-10 52,7 SÓLLER 5525 
PM109 Ma-6030 3 CAMPOS 5421 
PM46 Ma-10 2,5 POLLENÇA 5286 
PM103 Ma-6100 0,9 SANTANYÍ 5283 
PM614 Ma-3433 7,3 ALBUFERA ALCÚDIA 5270 
PM125 Ma-1040 9,2 ESPORLES 5156 
PM55 Ma-3430 6,3 SANTA MARGALIDA 5043 
PM144 Ma-1140 2,9 S'ESGLEIETA 5031 

 
Taula 4. Estacions d’aforament amb IMD = 5.000-10.000 vehicles / dia (2015). 

Font: Departament d’Obres Públiques. Consell de Mallorca. 
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Estacions amb una IMD baixa (<5.000 vehicles / dia) 

ESTACIÓ CODI PK POBLAT_PRO IMD 2015 
PM85 Ma-5010 3,2 ALGAIDA 4916 
PM88 Ma-5040 4 PORRERES 4612 
PM70 Ma-10 72,3 VALLDEMOSSA 4582 
PM54 Ma-3440 13,7 SANTA MARGALIDA 4523 
PM602 Ma-1041 3,8 PUIGPUNYENT - EMAYA 4479 
PM694 Ma-2203 1,6 CALA SANT VICENÇ 4454 
PM680 Ma-4016 2,2 ES CARRITXÓ-CALONGE 4279 
PM100 Ma-2100 17 ALARÓ 4137 
PM126 Ma-2040 1 SANTA MARIA 4012 
PM120 Ma-11 30,5 SÓLLER 3958 
PM671 Ma-2132 0,2 CAMPANET 3940 
PM91 Ma-3330 4,3 PETRA 3916 
PM691 Ma-3413 3,1 CAN PICAFORT 3905 
PM683 Ma-4014 12,2 PORTO CRISTO 3883 
PM116 Ma-3120 1,1 INCA 3881 
PM81 Ma-3510 3 SINEU 3863 
PM58 Ma-5100 4,5 PORRERES 3816 
PM34 Ma-14 13,4 SANTANYÍ 3780 
PM667 Ma-2141 2,7 SA CALOBRA 3631 
PM681 Ma-4014 3,4 PORTO CRISTO 3578 
PM83 Ma-3100 3,5 ALGAIDA 3386 
PM693 Ma-2202 0,3 CAMÍ D’ALMADRAVA 3299 
PM687 Ma-4042 6,7 ARTÀ-SES COVES 3181 
PM658 Ma-1041 13,1 PUIGPUNYENT 3147 
PM682 Ma-4015 5,6 SON FORTESA-MANACOR 3100 
PM655 Ma-1015 7,8 ES CAPDELLÀ 3038 
PM90 Ma-3310 2,3 PETRA 2973 
PM102 Ma-5110 5,1 FELANITX 2923 
PM99 Ma-2100 3,3 BUNYOLA 2871 
PM603 Ma-2031 5 CAMÍ VELL DE BUNYOLA 2808 
PM677 Ma-6101 2,4 SES SALINES 2775 
PM692 Ma-2201 0,3 POLLENÇA 2769 
PM686 Ma-4032 0,9 PORT VELL 2752 
PM663 Ma-3017 0,6 SA CABANETA 2718 
PM607 Ma-6015 6 LLUCMAJOR-S’ESTANYOL 2694 
PM122 Ma-3140 3,7 PINA 2609 
PM690 Ma-3331 1,3 COLÒNIA DE SANT PERE 2536 
PM101 Ma-2110 10,5 ALARÓ 2506 
PM53 Ma-3400 5,8 SANTA MARGALIDA 2435 
PM611 Ma-3322 1,7 MANACOR 2402 
PM52 Ma-3300 4,7 PETRA 2357 
PM678 Ma-6102 3,2 CALA FIGUERA 2323 
PM57 Ma-5020 9,8 PORRERES 2320 
PM676 Ma-5101 6,8 PORRERES 2218 
PM111 Ma-3220 3 MONTUÏRI 2173 
PM672 Ma-3423 0,6 BÚGER 2077 
PM654 Ma-1032 5,4 PEGUERA-ES CAPDELLÀ 1987 
PM668 Ma-6014 20,3 S’ARENAL 1684 
PM685 Ma-4021 4,5 SON CARRIÓ 1683 
PM84 Ma-3110 2,8 ALGAIDA 1677 
PM675 Ma-3222 1,2 VILAFRANCA-SANT JOAN 1562 
PM674 Ma-3442 2,2 MURO 1481 
PM121 Ma-3200 1,1 MONTUÏRI 1467 
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ESTACIÓ CODI PK POBLAT_PRO IMD 2015 
PM689 Ma-3322 14,3 CAMÍ DE CONILLES 1465 
PM661 Ma-1042 0,2 ESTABLIMENTS 1370 
PM669 Ma-6014 35,8 CALA PI 1147 
PM653 Ma-1031 3,3 ANDRATX 742 
PM665 Ma-2021 5,4 SANTA MARIA - ALARÓ 489 
PM659 Ma-1101 4,8 ESPORLES 329 
PM657 Ma-1016 4,8 CALVIA 326 
PM688 Ma-3323 5,6 SANT LLORENÇ 286 
PM660 Ma-1043 5,6 COLL DE SA CREU 114 
PM127 Ma-6110 3,6 SES SALINES 74 

 
Taula 5. Estacions d’aforament amb IMD < 5.000 vehicles / dia (2015). 

Font: Departament de Territori i Infraestructures. Consell de Mallorca. 
 

Les dades de les IMD es representen al Mapa nº 1: Intensitat mitjana diària de trànsit (IMD) 2015 que 
s’adjunta a l’annex cartogràfic. 

5.1.3 Sinistralitat 

Disposam de les dades de sinistralitat de les bicicletes referides que tengueren lloc en els anys 2014, 2015 i 
2016 (fins el 19 d’octubre). 

Aquestes dades provenen de dues fonts diferents i ofereixen informacions diferents. Així per a l’any 2014 les 
dades provenen del Departament d’Obres Públiques del Consell de Mallorca. Contenen informació sobre el 
número de part, la data i hora, la carretera, el quilómetre, el sentit de la marxa, les víctimes (morts / ferits) i 
el tipus de vehicle implicat a l’accident (lleugers, pesats, motocicletes, bicicletes o vianants). D’acord amb 
aquestes dades a la xarxa viària insular es registraren 1.585 accidents. Les bicicletes apareixen involucrades 
en 93 d’aquests accidents, la qual cosa representa un 6 % del total dels casos. 

Pel que fa a les dades de 2015 i 2016 la font és el servei 112 de la Conselleria d’Hisenda i Administracions 
Públiques del Govern de les Illes Balears. En aquest cas només s’ofereixen les dades que afecten a les 
bicicletes. Contenen informació sobre el número de part, el tipus de carretera, la carretera, el quilómetre, el 
terme municipal, el sexe, l’edat, la nacionalitat i la gravetat de l’accidentat (lleu, menys greu, pronòstic 
reservat, pacient). 

Segons aquestes dades l’any 2015 es produiren 113 accidents amb bicicletes implicades i l’any 2016 (fins el 
19 d’octubre) els accidents foren 134. Assistim per tant a un increment en el nombre d’accidents amb 
bicicletes implicades, concretament un 44 % d’increment entre 2014 i 2016. 
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Gràfic 2. Nº accidents per any (2016 fins 19 d’octubre) 
Font: Departament de Territori i Infraestructures. Consell de Mallorca. 112 SOS. 

 

L’any 2014 en els accidents amb bicicletes implicades es produiren 2 morts i 89 ferits. En 67 dels accidents es 
produí un ferit.  En 17 accidents no es produí cap ferit (en dos d’aquests accidents es produí un mort). En 6 es 
produïren dos ferits. En 3 accidents es produiren més de dos ferits. El nombre de ferits es distribuiren de la 
següent manera: 

 

Gràfic 3. % nombre de ferits (2014) 
Font: Departament d’Obres Públiques. Consell de Mallorca 

 

En els accidents de l’any 2015 es produiren 3 morts i 117 ferits. Respecte de la gravetat dels ferits 1 fou 
molt greu, 5 greus, 36 menys greus, 56 lleus, 5 de pronòstic reservat i 14 s’inclogueren a la categoria 
pacient. 
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Gràfic 4. Percentatge accidentats segons gravetat (2015) 
Font: 112 SOS 

En els accidents de l’any 2016 es produiren 3 morts i 145 ferits. Tenim per tant un increment en el nombre de 
ferits del 63 % entre el 2014 i el 2016. 

Respecte de la gravetat dels ferits 2 foren molt greus, 11 greus, 21 menys greus, 91 lleus, 6 de pronòstic 
reservat, 12 s’inclogueren a la categoria pacient i 2 a la categoria contacte. 

 

Gràfic 5. Percentatge accidentats segons gravetat (2016 fins 19 d’octubre) 
Font: 112 SOS 

Respecte dels vehicles implicats en els accidents amb bicicletes tenim dades relatives a l’any 2014 i es 
distribueixen de la següent manera. En 22 dels accidents no estigué implicat cap vehicle. En 60 estigué 
implicat un vehicle lleuger. En 7 estigué implicat un vehicle pesat. En 4 estigué implicada una motocicleta. 
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Gràfic 6. Nº d’accidents segons tipus de vehicle implicat 
Font: Departament de Territori i Infraestructures. Consell de Mallorca 

Respecte de les carreteres on s’han produït el major nombre d’accidents amb bicicleta cal senyalar que hi ha 
setze carreteres en les quals s’han produït cinc o més accidents en el període 2014-2016 (fins 19 d’octubre). 
Cinc d’elles són carreteres de muntanya (Ma-10, Ma-2100, Ma-2130, Ma-2141 i Ma-2210). A la taula 
següent es recullen aquestes carreteres, així com el nombre d’accidents i el nombre de ferits. 

CODI NOM Nº accidents Nº ferits 
Ma-10 Pollença-Andratx 45 48 
Ma-2210 Formentor 20 21 
Ma-13A Palma-Port d’Alcúdia 18 18 
Ma-15 Palma-Artà 12 9 
Ma-12 Alcúdia-Artà 11 14 
Ma-2200 Ma-13-Port de Pollença 11 14 
Ma-6014 Cap Blanc 10 13 
Ma-2141 sa Calobra 10 10 
Ma-11 Palma-Port de Sóller 10 9 
Ma-3011 Ctra vella de Sineu 9 12+2 morts 
Ma-2100 Bunyola-Alaró 7 7 
Ma-4023 Porto Cristo-Son Servera 7 6 
Ma-2220 Port Pollença-Alcúdia 6 8 
Ma-1110 Valldemossa 6 6 
Ma-3460 Variant port d’Alcúdia 6 5+1 mort 
Ma-2130 Inca-Lluc 5 7 

 
Taula 6. Carreteres amb major nombre d’accidents amb bicicletes (2014-2016 fins 19 octubre). 

Font: Departament de Territori i Infraestructures. Consell de Mallorca. 111 SOS. 
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Foto 3. La carretera Ma-10 és la que ha registrat el major nombre d’accidents en el període de temps considerat. 

En base a la densitat d’accidents per quilómetre  tenim que les carreteres amb més densitat d’accidents foren:   

CODI NOM Nº accidents km Acc / km 
Ma-3460 Variant port d’Alcúdia 6 5,1 1,17 
Ma-2210 Formentor 20 19,6 1,02 
Ma-2141 sa Calobra 10 13,1 0,76 
Ma-4023 Porto Cristo-Son Servera 7 11 0,64 
Ma-2200 Ma-13-Port de Pollença 11 19,1 0,58 

 
Taula 7. Carreteres amb major nombre d’accidents per km (2014-2016 fins 19 octubre). 

Font: Departament de Territori i Infraestructures. Consell de Mallorca. 111 SOS. 
 

 

Foto 4. La carretera Ma-3460 és la que ha registrat la major densitat d’accidents en el període de temps considerat. 
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A continuació es mostra la distribució dels accidents per mesos, en la qual destaca el nombre d’accidents 
ocorreguts en el mes d’abril, fet lògic donat que es tracta del període de màxima afluència de ciclistes. 

 

Gràfic 7. Nombre d’accidents amb bicicletes per mesos (2014-2016 fins 19 d’octubre). 
Font: Departament de Territori i Infraestructures. Consell de Mallorca. 112 SOS. 

 

Cal senyalar que hi ha una correspondència directa entre les carreteres que presenten major nombre 
d’accidents i les carreteres més freqüentades pels ciclistes. Tal com es desprèn de l’apartat 5.3.3 Recorreguts 
més habituals pels distints tipus d’usuaris els itineraris preferits es concentren a la serra de Tramuntana i 
concretament al seu sector nord-est (far de Formentor, coll de Femenia, sa Calobra, coll de sa Batalla...).  

De les dades de la Taula 6 es desprèn que només quatre carreteres de la Serra de Tramuntana (Ma-10, Ma-
2210, Ma-2141 i Ma-2130) concentren el 41 % dels accidents. Per tant la sinistralitat ha de ser considerada 
de manera relativa. 

Les dades de la sinistralitat es representen al Mapa nº 2: Sinistralitat (2014-2016 fins 19 d’octubre) que 
s’adjunta a l’annex cartogràfic. Han pogut ser georeferenciats 279 accidents dels 340 totals xifra que 
suposa un 82 %. Al citat mapa es pot observar com els accidents han tengut lloc principalment a la serra de 
Tramuntana i al quadrant nord-oriental de Mallorca delimitat aquest pels nuclis de Palma, Manacor i 
Pollença. Destaca la menor densitat d’accidents al llevant i al sud de Mallorca. En aquestes comarques només 
són significatius els accidents ocorreguts a la carretera Ma-4023 de Porto Cristo a Son Servera i a la 
carretera Ma-6014 del cap Blanc. 

La totalitat dels accidents localitzats corresponen a la xarxa de carreteres competència del Consell de 
Mallorca, amb l’única excepció de l’ocorregut al camí de s’Estació (Algaida). Per a la resta d’accidents 
ocorreguts a la xarxa local registrats no es compta amb el punt quilomètric de l’accident. Aquests accidents 
es relacionen a la següent taula. 
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Id Camí Pk Municipi 
47 camí des Comte 0 Selva 
54 camí de sa Teulera Vella 0 Santa Maria 
61 Baronia de Terrades 99999 Santa Maria 
65 camí vell d'Alcúdia 9999 Campanet 

108 camí de sa Torre 999 Llucmajor 
115 camí vell Pollença 0 Campanet 
122 camí de Castellitx 0 Algaida 
135 camí de s'Estació 21 Algaida 
172 camí de Sant Jordi-s'Aranjassa 0 Palma 
212 Avinguda Tucán 3 Alcúdia 
207 Ctra Son Moja 0 Santanyí 
210 camí de Son Fangos 9999 Palma 

Taula 8. Accidents registrats a la xarxa local (2015-2016 fins 19 d’octubre). 
Font: Font: 112 SOS. 

 

5.1.4 Estat de conservació. 

Per a conèixer l’estat de conservació de la xarxa viària de Mallorca comptam amb les aportacions fetes en 
el marc de la Mesa Sectorial de Cicloturisme duita a terme el dia 25 d’octubre de 2012 a Platja de Muro. 

En aquesta jornada es varen posar de manifest les queixes dels ciclistes degudes al mal estat de les 
carreteres secundàries i dels camins locals. 

Per la seva banda la Federació de Ciclisme de les Illes Balears (FCIB) ha exposat en diferents foros les 
necessitats de millora dels següents camins i carreteres. Afecten a les carreteres del Consell però sobretot a 
la xarxa de camins de competència municipal.  

A la taula següent es recullen les deficiències detectades a la xarxa viària segons aquestes aportacions. 

Carretera/camí Sol·licitud de millora Competència Observacions 
Ma-2031 
(camí vell Bunyola) 

Senyalització ciclistes, limitació velocitat, 
reparació asfalt en direcció Palma Consell 

Alta densitat de ciclistes i 
vehicles. Zones estretes sense 

vorera entre marges 
Camí Ruberts-Lloret Senyalització ciclistes, reparació asfalt Municipal  
Camí vell de Muro Reparació asfalt Municipal Pertany a la xarxa 

cicloturística 
Camí des del creuer Ma-
3240 (Inca-Sineu) fins a 
Llubí 

Completar senyalització ciclistes. Fer visible 
senyal STOP tapada per la vegetació (abans 
d’arribar a Ma-3440) 

Municipal 
Via emprada pels ciclistes per 

arribar a Llubí com a 
prolongació del camí vell de 
Muro sense emprar Ma-3440 

Ma-1140, Ma-2030, Ma-
2020 de s’Esgleieta a 
Santa Maria 

Anivellar les cunetes on hi ha un important 
desnivell entre l’asfalt (sense vorera) i el fons 
de la cuneta. Senyalització ciclistes, limitació 
velocitat 

Consell 
Alta densitat de ciclistes i 

vehicles sense senyalització 
ciclistes 

Ma-13A Anivellar les cunetes en alguns trams.  Consell És una altra de les sortides 
naturals de Palma pels ciclistes 

Ma-2210 Il·luminació túnel del Fumat Consell La travessia del túnel és 
perillosa pels ciclistes 

Ma-2214 (camí vell 
Lloseta-Selva) 

Reparació asfalt especialment a l’arribada a 
Selva, senyalització ciclistes, limitació velocitat Consell 

Tram freqüentat per ciclistes 
sense senyalització ni limitació 

de velocitat 
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Carretera/camí Sol·licitud de millora Competència Observacions 

Ma-2100 Bunyola-Orient 

Repintar la senyalització horitzontal (ciclistes i 
limitació velocitat 40 km/h), augmentar 
senyalització vertical (ciclistes i limitació 
velocitat 40 km/h), reparació asfalt des del 
km 5 fins a Orient 

Consell 

Ruta ciclista amb senyalització 
deficient i asfalt molt 

deteriorat en la pujada / 
baixada del coll d’Honor 

Camí vell de Campanet a 
Pollença 

Reparació asfalt especialment en el tram 
proper a Campanet Municipal Pertany a la xarxa 

cicloturística 
Camí de ses Veles que 
uneix Ma-3501 (puig de 
Santa Magdalena) i Ma-
13A 

Reparació asfalt, senyalització ciclistes Municipal Tram utilitzat pels ciclistes que 
pugen a Santa Magdalena 

Camí dels Reis, entre 
carretera Establiments i 
Valldemossa 

Brossa i matorrals alts a la vorera de la 
calçada que impedeixen circular aferrats a la 
dreta per la vorera 

Municipal 

Tram utilitzat pels ciclistes per 
connectar Palma amb les 

carreteres de Valldemossa i 
Sóller 

Ma-2022 Alaró-Consell Reparació asfalt, principalment a la sortida 
d’Alaró Consell  

Ma-11A coll de Sóller 
sud 

Reparació asfalt especialment en els primers 
km de pujada Consell Carretera amb molta densitat 

de ciclistes 
Camí de Muntanya que 
uneix Ma-3020 i camí 
vell de Muro 

Reparació asfalt Municipal Pertany a la xarxa 
cicloturística 

Camí des Raiguer Ma-
2021 i la seva continuitat 
fins a Lloseta 

Reparació asfalt. Adequar-lo com a ruta 
ciclista Municipal 

Camí molt freqüentat per 
ciclistes per la facilitat que 

aporta per evitar altres vies 
amb més trànsit 

Ma-3430 sa Pobla-Muro Ampliar plataforma i ampit pont sobre el 
barranc a prop de Muro Consell 

Molt perillós per a motos i 
bicis per la possibilitat de 

caure sense cap reforç en cas 
d’accident 

Taula 9. Deficiències detectades a la xarxa viària. 
Font: Federació de Ciclisme de les Illes Balears. 

 

Algunes de les demandes que foren realitzades en la data senyalada per la FCIB ja han estat executades 
com són el reforç del ferm de la carretera Ma-1043 (tram del coll de sa Creu),  la il·luminació del túnel de 
Monnàber, l’eliminació de les bandes transversals que estaven situades en el camí de Ruberts a Lloret, 
l’asfaltat de la Ma-13 A entre el desviament de Marratxinet i Santa Maria o l’anivellament de les cunetes 
entre Consell i Binissalem. D’altres ja han estat projectades i és prevista la seva imminent reforma com són el 
camí vell de Campanet a Pollença o alguns trams del camí de Muro. 

D’altra banda per millorar l’estat de conservació de les carreteres i camins les administracions insulars i 
autonòmiques preveuen les següents actuacions: 

o Govern Balear: s’ha firmat un conveni amb l’Ajuntament de Campanet per a la pavimentació i 
canalització de les aigües pluvials del camí Blanc. El cost de les obres és de 273.794,49 € dels quals 
el Govern a través del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics aportarà el 80 % i l’Ajuntament 
aportarà el 20 % restant. (UH 10/08/16). 

o Govern Balear: s’ha elaborat el projecte de millora de la ruta cicloturística Santa Eugènia-Pollença 
que discorre entre d’altres pel camí de Muntanya, el camí vell de Muro i el camí vell de Campanet a 
Pollença. Es preveu en concret renovar els paviments, repintar i reformar tant la senyalització vertical 
com la horitzontal i la orientativa. Es millorarà un total de 27 kilòmetres, que corresponen a trams de 
tres de les rutes de la xarxa existent que surten de Sencelles, Port de Pollença i Inca. Està previst que 
les obres durin 3 mesos i comencin a principis del 2017. Per a la seva realització s’ha signat un 
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conveni amb els municipis de Santa Eugènia, Consell, Binissalem, Inca, Selva, Campanet i Pollença. El 
projecte del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics (CBAT), organisme depenent de la Conselleria 
d’Innovació, Recerca i Turisme, suposarà una inversió de 736.767,84 euros i ha estat elaborat a 
iniciativa de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB). La Direcció General de Mobilitat i 
Transports de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ha col·laborat amb la redacció tècnica 
del projecte. (Plana web del Govern, 18/10/2016). 

o Govern Balear: l’ATB te previst remodelar la carretera Ma 12 per fer un bulevard i un nou carril bici. 

o Departament de Carreteres del Consell de Mallorca: s’ha anunciat l’inici dels estudis topogràfics 
previs a la redacció d’un projecte de millora que preveu la construcció de carrils bici i de millors 
accessos a les urbanitzacions situades al costat de la carretera del Cap Blanc Ma-6014. Es preveu 
l’ampliació de les vorereres fins un mínim de 1,8 m i connectar els trams d’accés a les zones 
residencials, amb l’objecte de que els ciclistes transitin pels seus carrers en determinats trams (UH 
16/9/2016). 

o Departament de Carreteres del Consell de Mallorca: s’ha elaborat un projecte de reforma de la 
carretera de ses Salines a la Colònia de Sant Jordi Ma-6100 que preveu una plataforma de 12 m 
d’amplada i que inclou un passeig de 3,5 m d’ample destinat a vianants i ciclistes (DM 27/11/2016). 

De les carreteres per les quals discorren les rutes previstes en el PVCM algunes es troben en un estat regular 
o dolent, amb trams d’asfalt degradat. Es poden citar entre d’altres les següents: 

o Ruta A-1: Al començament del camí de Can Bou-ros hi ha diversos forats a l’asfalt. A la carretera de 
Binibona a Caimari seria necessari un asfaltat integral i urgent. A la carretera de Moscari a Inca 
seria necessari l’asfaltat des del desviament de Campanet fins al pont que creua l’autopista Ma-13 
ja que està en molt mal estat. 

o Ruta A-2: El tram situat entre el desviament d’Ullaró i ses Fonts Ufanes necessita asfaltar-se. Hi ha un 
forat a l’asfalt en el tram Campanet-Pollença entre la sortida de Fangar i Son Terrassa. Les darreres 
quatre corbes abans de l’arribada al far de Formentor (Ma-2210) necessitan asfaltar-se. Seria 
convenient il·luminar el túnel que hi ha passat cala Figuera (Ma-2210). 

o Ruta A-4: Camí de Can Bregat a la seva unió amb la carretera de Pollença. La carretera de Caimari 
a Campanet necessita asfaltar-se. 

o Ruta C-1: El coll de n’Esteve a la carretera Ma-1031 necessita asfaltar-se a la vessant d’Andratx, 
entre els quilómetres 3 i 4. 

o Ruta C-2: Carretera Ma-1016 entre Ma-1043 (coll de sa Creu) i Calvià. Carretera Ma-1031 entre 
es Capdellà i Andratx. En el passeig Calvià, entre Peguera i la Costa de la Calma, hi ha un forat que 
hauria de reparar-se. 

o Ruta C-4: Carretera Ma-10 entre el coll d’en Claret i carretera Ma-1100 (cap des Bosquet). Les 
senyals informatives del coll de Sóller (Ma-11A) estan tapades d’adhesius que seria convenient 
netejar. El coll de sa Gramola (Ma-10) necessita asfaltar-se per la vessant d’Estellencs en el tram que 
va des del primer túnel fins en el coll. 

o Ruta M-1: El camí des Presos presenta l’asfalt en molt mal estat. 
o Ruta M-2:  A la carretera Artà-Capdepera (Ma-15), al començament del desviament hi ha diversos 

forats que necessiten ser asfaltats. 
o Ruta M-3: Camí d’Infern: entre el límit del terme de Sant Llorenç i la carretera Ma-3334. Camí des 

Presos entre les carreteres Ma-4015 i Ma-4020. Arribant a l’ermita de Betlem (Ma-3333) l’asfalt es 
troba en mal estat. 
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O Ruta M-4: Carretera vella d’Inca a Lloseta. El coll d’Orient (Ma-2100) està senyalitzat en el sentit de 
Lloseta a Orient. 

O Ruta P-1: En el desviament de la carretera de Sineu cap a Costitx a manco d’un quilómetre hi ha dos 
forats a l’asfalt bastant grossos. 

O Ruta P-2: Camí vell de Porreres. A la carretera del far del cap de ses Salines (Ma-6110) hi ha 
diversos forats a l’asfalt. En el camí des Rossells entre Cas Concos i Campos hi ha diversos forats a 
l’asfalt. 

O Ruta P-4: Sortint de Selva en direcció Lloseta (Ma-2113) hi ha 500 m que necessiten ser asfaltats. 
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5.2 Anàlisi de les actuacions efectuades en matèria de rutes 
cicloturístiques (CAIB,CIM,Ajuntaments) 
 

En aquest capítol es tractaran les diferents actuacions efectuades en matèria de rutes cicloturístiques per part 
de les distintes administracions. Les més importants i extenses són les que ha desenvolupat la conselleria de 
Turisme del Govern de les Illes Balears a través de diferents organismes com l’Agència de Turisme de les Illes 
Balears (ATB) i les anomenades Ecovies del Consell de Mallorca. A aquestes dues xarxes principals 
s’afegeixen les diferents actuacions municipals. En el darrer punt del present apartat es farà referència a les 
actuacions previstes als municipis. 

5.2.1 Xarxa cicloturística de les Illes Balears (Conselleria de Turisme) 

Les dades per a la redacció del  present apartat han extretes del volum IV del Pla d’Intermodalitat del 
PDSTIB i de les dades subministrades per l’ATB . 

L’any 1999 foren realitzades per part del Govern de les Illes Balears les primeres actuacions en matèria de 
rutes cicloturístiques. En concret fou dissenyada una ruta anomenada  Nord-oest Palma-Santa Maria. El seu 
recorregut era Palma-Bunyola (11-5 km), Bunyola-Orient (10,5 km), Orient-Alaró (9 km) i Alaró-Santa Maria 
(7 km). Va incloure una extensió Bunyola-coll de Sóller (7,6 km). L’actuació va incloure la instal·lació d’un 
conjunt de panells i senyals amb distinta informació. 

L’any 2003 el Govern, a través de la societat Diversitat 21 SA de la conselleria de Turisme, engegà un 
projecte de xarxa cicloturística interurbana a les Illes que comunicava un total de 17 municipis de la zona 
centre-oest de l'illa de Mallorca mitjançant camins de la xarxa terciària. 

L’any 2004 començà el desplegament d’aquesta xarxa assolint una longitud total de 176,46 Km habilitats 
per a la pràctica del cicloturisme. Els municipis per on transcorrien aquestes vies per a bicicletes eren: 
Algaida, Binissalem, Campanet, Campos, Consell, Costitx, Inca, Lloseta, Llucmajor, Mancor de la Vall, Montuïri, 
Palma, Porreres, Santa Eugènia, Santa Maria, Selva i Sencelles. 

40 camins locals formavan part de la xarxa a la qual es destinà un pressupost d'execució total de 6,1 milions 
d'euros.  Es signaren convenis de col·laboració, per un import total d'1,2 milions d'euros, entre la societat 
Diversitat 21 i 12 dels 17 municipis beneficiaris de la primera fase del projecte. 

L'objecte de cadascun dels convenis fou l'execució de les distintes rutes cicloturístiques que transcorrien pel 
municipi: la millora del paviment d'aquells trams on la degradació impedia un correcte ús de la bicicleta; la 
senyalització viària vertical i horitzontal; la senyalització informativa, tant de localització com de direcció, 
per a un adequat coneixement de la via i del territori; etc. 

Els convenis acordaven que Diversitat 21 s'encarregava de la realització de les obres, i els ajuntaments 
s'encarregaven del manteniment dels camins municipals pels quals transcorrien les rutes cicloturístiques 
(l'article 26.a de la Llei 7/1985, de bases de règim local, estableix que els ajuntaments tenen la 
competència legal i l'obligació de mantenir en bon ús els camins públics). 
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Els camins que integraven la xarxa unien distintes poblacions, o bé enllaçaven transversalment dos camins. 
Només el 13% del recorregut total corresponia a trams de carreteres del Consell de Mallorca, les quals, a 
més, presenten una intensitat de trànsit baixa. Molts dels camins tenien trams en mal estat de conservació, 
mentre que en altres únicament s'hi havia de col·locar la senyalització adequada. 

Un eix principal longitudinal definia la xarxa cicloturística de la primera fase unint les poblacions de Selva-
Inca-Sencelles-Algaida-Llucmajor. Des d'aquestes poblacions es podia arribar a tota la resta de la xarxa. 

L’any 2005 fou ampliada la xarxa connectant amb la zona de ponent de l’illa a través de 133 Km de ruta 
cicloturística que uneixen Palma amb Calvià i Andratx. També es connectà la platja de Palma amb la zona 
de Cap Blanc i les rutes de Llucmajor. 

L’any 2006 es finalitzà l’adequació de les rutes de la zona de ponent. 

L’any 2007 s’inicià el manteniment de les rutes. 

L’any 2008 s’amplià la xarxa connectant Algaida amb Randa, fent partícip al monestir de Cura com a 
patrimoni arquitectònic. També es reparà el ferm del camí vell de Pollença, amb l’objectiu de millorar la 
xarxa cicloturística del nord de Mallorca tenint en compte la gran concentració d’hotels especialitzats a la 
zona. 

També es produí el manteniment, la conservació i el reforç de la senyalització de les següents rutes: 

o Sant Jordi-Santa Maria. 
o Calvià-Andratx. 
o Algaida-Sencelles-Pina i Porreres. 
o Llucmajor. 
o Campos – Palma- Llucmajor. 
o Inca-Lloseta-Campanet-Selva. 
o Pollença. 
o Selva-Campanet. 
o Palma-Calvià. 
o Santa Maria-Consell-Santa Eugènia. 

 
El mateix any s’analitzà l’ampliació de la xarxa cicloturística de Llucmajor, tenint en compte la gran 
concentració d’hotels especialitzats i la gran demanda per part dels cicloturistes de rutes per la zona. 
 
També es millorà el plànol dels panells informatius ubicats a enclavaments estratègics de les rutes. En concret 
s’actualitzà la imatge corporativa del Govern i es varen incloure totes les rutes executades pel Consell i els 
Ajuntaments. Això amb l’objecte de donar al cicloturista tota la informació necessària d’una manera global. 
 
Als anys 2009-2010 es realitzaren les següents actuacions: 
 

o Firma d’un conveni amb la Federació de Ciclisme de les Illes Balears (FCIB) per tal de realitzar 
tasques conjuntes de promoció de les Illes Balears com a destinació pels cicloturistes. Es realitzà una 
guia amb rutes professionals coordinades amb la xarxa cicloturística ja existent. S’encartà a la 
revista “Ciclismo a Fondo”. Es promogueren les rutes a les principals voltes cicloturístiques d’Espanya i 
Europa. 
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o Manteniment, conservació i reforç de la senyalització de les següents rutes: 
-Sant Jordi-Santa Maria. 
-Calvià-Andratx. 
-Algaida-Sencelles-Pina i Porreres. 
-Llucmajor. 
-Campos – Palma- Llucmajor. 
-Inca-Lloseta-Campanet-Selva. 
-Pollença. 
-Selva-Campanet. 
-Palma-Calvià. 
-Santa Maria-Consell-Santa Eugènia. 

 
El manteniment de les rutes consisteix en la neteja dels camins (desbrossament lateral de la calçada), la 
reposició i millora de la senyalització i del ferm. El cost del manteniment és aproximadament de 500.000 € 
anuals. 
 
Als anys 2011-2012 com a conseqüència de les mancances de pressupost no es realitzaren tasques de 
manteniment de les rutes. Per aquest motiu es produí un deteriorament dels traçats: bretxes, fissures i forats 
provocats per les inclemències meteorològiques i el deteriorament de les senyals provocat per actes 
vandàlics, robatoris o inclemències meterorològiques. 
 
Les inversions efectuades a la xarxa en el període 2003-2011 es recullen a la taula següent: 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taula 10. Inversions efectuades a la xarxa cicloturística (2003-2011). 

Font: Agència de Turisme de les Illes Balears. 
 
L’any 2014 s’ha elaborat el Projecte de Millora de la ruta cicloturística Santa Eugènia-Pollença amb un 
pressupost de 744.135,51 €. 
 

Finalment cal senyalar que l’INESTUR manté una sèrie de convenis amb els ajuntaments d’Algaida, Binissalem, 
Campanet, Campos, Consell, Costitx, Inca, Lloseta, Llucmajor, Mancor de la Vall, Montuïri, Palma, Porreres, 
Santa Eugènia, Santa Maria, Selva i Sencelles per tal d’executar el manteniment de les rutes cicloturístiques. 

Any Inversió (creació i/o manteniment 
de les rutes) 

2003 521.110,98 € 

2004 942.816,53 € 
2005-
2006 

1.341.006,20  

2007 120.000,00 
2008 569.008,85 
2009 603.265,15 
2010 64.545,98 
2011 42.415,98 
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Foto 5. La carretera del coll de sa Creu Ma-1043 forma part de la Xarxa Cicloturística. 

A la taula següent es recullen les carreteres i camins que formen la xarxa cicloturística de Mallorca. 

Xarxa cicloturística de les Illes Balears 

Ruta Trams Longitud 
(km) 

Ajuntament(
km) 

Consell 
(km) 

SELVA-CAMPANET 

Camí vell de Pollença-Campanet 1,9 1,9 0 

Selva- Campanet 5,990 5,050 0,940 

Selva- Campanet  (ramal 
Caimari) 

0,760 0,760 - 

Binibona - Moscari 2,380 2.380 - 
Binibona - Caimari 2,110 2,110 - 
TOTAL 13,140   

POLLENÇA 

Camí de Can Xino 2,450    
Altres trams 14,854   
TOTAL 17,304    

INCA-LLOSETA 

Caimari - Mancor de la Vall 3,730 3,730 - 
Caimari - Mancor de la Vall 
(ramal Selva) 

1,620 1,620 - 

Inca- Selva  5,490 5,490 - 
Inca - Campanet 6,770 6,770 - 
Inca - Campanet (ramal Moscari) 2,070 2,070 - 
Mancor de la Vall - Lloseta 4,620 2,890 1,730 
Mancor de la Vall - Lloseta 
(ramal Biniamar) 

1,480 1,480 - 

Inca - Lloseta 2,640 2,640 - 
TOTAL 28,420   

SANTA MARIA-CONSELL-
SANTA EUGÈNIA-SENCELLES-

BINISSALEM-CONSELL-COSTITX 

Inca - Sencelles 12,450 12,450 - 
Inca - Sencelles (ramal Costitx) 4,270 4,270 - 
Binissalem - Sencelles (fins 3,940 3,940 - 
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Ruta Trams Longitud 
(km) 

Ajuntament(
km) 

Consell 
(km) 

intersecció camí Muro) 
Santa Eugènia - Consell 6,410 6,410 - 
Santa Maria - Sencelles 10,180 10,180 - 
Santa Maria - Sencelles (ramal 
Biniali) 

3,720 3,720 - 

Sencelles - Costitx 9,810 9,290 0,520 
Santa Eugènia –Costitx (BTT) - - - 
Sencelles-Santa Eugènia 5,660   
TOTAL 56,440   

ALGAIDA-SENCELLES-
MONTUÏRI-PINA I PORRERES 

Sencelles - Costitx (ramal Ruberts) 1,920 1,920 - 
Algaida - Sencelles 9,990 - 9,990 
Pina - Ruberts 4,540 4,540  
Pina - Ruberts (BTT) 3,490 - 3,490 
Algaida - Pina 5,020 1,730 3,290 
Pina - Montuïri 6,600  6,600 
Porreres - Montuïri 6,720 6,720 - 
TOTAL 38,280   

PALMA-LLUCMAJOR I CAMPOS 

Platja de Palma - Llucmajor 20,300 20,300 - 
Llucmajor-Algaida 5,500   
Algaida - Randa 6,700 6,700 - 
Randa - Cura 5,200 - 5,200 
Llucmajor (camí de Son Marrano) 3,600   
Llucmajor-Campos (camí des 
Palmer) 

8,400 8,400 - 

Campos (camí des Revellar) 5,500   
Campos (camí de sa Sorda) 3,900   
Campos (camí des Ametlers) 2,700   
TOTAL 61,800   

LLUCMAJOR 

Camí de sa Talaia Romanina 6,560 6,560 - 
Camí de Son Granada 1,540 1,540 - 
Camí des Palmer (III) 6,080 6,080 - 
Camí de Can Cabrianes 3,800 3,800 - 
Camí de Llucamet 5,010 5,010 - 
Camí de Cala Pi 11,220 11,220 - 
TOTAL 34,210   

 Sant Jordi –Santa Maria 16,200   
 Can Pastilla-s’Arenal-Cala Blava-

Badia Blava 
27,700   

 TOTAL 43,900   

CALVIÀ-ANDRATX 

Urbana Peguera 3,022   
Capdellà-Peguera 5,034   
Urbana Port d’Andratx 4,260   
Peguera-Camp de Mar 2,749   
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Ruta Trams Longitud 
(km) 

Ajuntament(
km) 

Consell 
(km) 

Port d’Andratx-Cap de sa Mola 3,051   
Urbana Andratx 1,153   
Andratx-s’Arracó 3,131   
s’Arracó-Sant Elm 4,384   
Capdellà-Andratx 8,570   
Port d’Andratx-Camp de Mar 4,285   

 TOTAL 39,639   

PALMA-CALVIÀ 

Palma-Establiments 4,300   
es Camp Roig-Establiments 14,700   
es Capdellà-Calvià 3,450   
Calvià – Santa Ponça 9,400   
Santa Ponça - Palmanova 14,300   
Palmanova – Calvià 4,700   
Camí de Son Boronat 3,800   
Coll de sa Creu 8,570   
TOTAL 63,220   

TOTAL RUTES  396,353   

Taula 11. Xarxa cicloturística de Mallorca. 
Font: Agència de Turisme de les Illes Balears. 
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5.2.2 Ecovies (Consell de Mallorca)  

Les ecovies (rutes cicloturístiques) són una xarxa d’itineraris destinats als ciclistes i a tota aquella gent que 
vulgui disfrutar d’un passeig agradable per camins allunyats de la congestió del trànsit de les carreteres 
principals. Aquestes rutes, a més, venen definides per un entorn natural privilegiat i canviant, amb monuments 
i construccions tradicionals que, visitants i mallorquins, poden apreciar amb tota tranquilitat. Tenen l’objectiu 
de promoure l’esport de totes les edats i gènere a través de l’actitivitat física no competitiva en contacte amb 
la natura i el medi ambient.  

Les rutes discorren pels municipis de la Mancomunitat del Nord (Alcúdia, Artà, Muro, Pollença, sa Pobla i 
Santa Margalida) i pels municipis de Maria de la Salut, Ariany i Petra. 

Les catorze rutes desplegades tenen una longitud total de 156,2 km i es recullen a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 12. Ecovies. Font: Consell de Mallorca. 
 

A les rutes anteriors i segons el projecte de Xarxa de Rutes  de Cicloturisme de Llevant de Mallorca es 
preveia una ampliació cap el Migjorn i Llevant de Mallorca que tractava de conseguir una xarxa contínua de 
rutes cicloturístiques pels següents municipis: Alcúdia, Pollença, Campanet, sa Pobla, Muro, Santa Margalida, 
Ariany, Maria de la Salut, Petra, Sineu, Artà, Manacor, Sant Llorenç, Felanitx, Campos i Santanyí. L’objectiu 
era aconseguir una sèrie de recorreguts connectats entre sí que permetin comunicar Campos i Pollença. 

  

Ruta Nuclis o municipis connectats Km totals 
A Muro-Santa Margalida 15,3 
B Muro-Santa Margalida 9,8 
C Maria-Petra-Ariany 13,2 
E sa Pobla-Muro 5,9 
F Muro-Can Picafort 15,7 
I Muro - sa Pobla-Albufera 13,5 
J Muro - Maria-Santa Margalida 15,0 
K sa Pobla-Campanet 5,6 
L Alcúdia-Pollença 7,0 
M Pollença, cala de Sant Vicenç, badia de 

Pollença 
11,7 

N Pollença-Alcúdia 17,3 
O Alcúdia-cap Pinar 7,7 
Q Artà-Cala Mitjana 10,0 
R Artà-Ermita de Betlem 8,5 

TOTAL  156,2 
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Concretament foren nou les Ecovies projectades i no executades. Aquestes rutes es detallen a la taula 
següent: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Taula 13. Ecovies previstes finalment  no executades. Font: Consell de Mallorca. 

 

 
 

Foto 6. La via de servei de la carretera de Manacor Ma-15 s’inclou a la xarxa Ecovies 

  

Ruta Nuclis o municipis connectats Km totals 
P Cales de Mallorca 5,9 
S Manacor-Artà 25,5 
T Manacor-Felanitx 18,5 
U Sant Llorenç-Porto Cristo 13,5 
V Campos-ses Salines-Santanyí 56,8 
W Felantix-Cales de Mallorca 17,4 
X Manacor-Sant Llorenç (camí dels Presos) 17,7 
Y Son Macià-Porto Cristo 15,8 
Z Manacor-Petra 25,8 

TOTAL  196,9 
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5.2.3 Actuacions municipals efectuades. 

A més de la Xarxa cicloturística i de les Ecovies cal destacar l’existència d’un conjunt de carrils bici i de rutes 
ciclotúristiques que han estat desenvolupades a nivell municipal, en ocasions amb la col·laboració d’altres 
institucions. Sovint aquestes rutes tenen la seva pròpia senyalització. Entre aquestes actuacions podem 
destacar: 

ALCÚDIA 
La reforma de la carretera Ma-12 va suposar la pèrdua del carril bici que comunicava el port amb Can 
Picafort. Hi ha un carril bici no segregat a la carretera Ma-2220 i un carril bici no segregat a la carretera 
Ma-3460. 

 

Foto 7. Carril bici Alcúdia – Port de Pollença. 
ANDRATX 

Un carril bici segregat uneix el poble d’Andratx amb el seu port discorrent al costat de la carretera Ma-1. 

 

Foto 8. Carril bici Andratx – Port d’Andratx. 
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ARIANY 

A l’entorn del poble s’han senyalitzat 10 rutes cicloturístiques que tenen les següent longituds: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 14. Rutes cicloturístiques d’Ariany. 
Font: Consell de Mallorca. 

CALVIÀ 

Al municipi l’actuació estrella és el Passeig Calvià amb una longitud de 14 km. Es tracta d’un passeig per a 
vianants i ciclistes que té entre 3 i 4 m d’ample i un paviment de formigó amb àrid petit, redó i vist en 
superfície. Discorre paral·lel a la carretera Ma-1, separat d’ella per una franja enjardinada. Comprèn zones 
de descans, àrees de jocs infantils, àrees per a la pràctica de la gimnàsia, zones verdes, mobiliari urbà i 
enllumenat. 

Les obres es dugueren a terme per trams entre els anys 1998 i 2008. Les longituds dels diferents trams són: 
Cas Català-Costa d’en Blanes (4.040 m), Costa d’en Blanes-Palmanova (3.550 m), Palmanova-sa Porrassa i 
Magaluf (1.972 m), sa Porrassa-el  Toro (4.437 m). 

Compta amb diverses extensions: a Sol de Mallorca, el Toro-Santa Ponça i connexió amb Peguera. 

Sense relació amb el passeig Calvià un carril bici d’1.5 km connecta els nuclis tradicionals de Calvià i es 
Capdellà. 

Ruta km 
1 2,377 
2 7,330 
3 7,948 
4 3,997 
5 6,085 
6 8,226 
7 8,596 
8 10,280 
9 2,442 
10 2,256 

TOTAL 59,537 
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Foto 9. Passeig Calvià (Palmanova) 

 
Foto 10. Passeig Calvià (Costa d’en Blanes) 

 

Foto 11. Carril bici Calvià – es Capdellà 
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CAPDEPERA 

El municipi disposa d’un conjunt de rutes adaptades sense senyalització. 

FELANITX 

Als voltants del nucli urbà hi ha tres rutes senderistes i cicloturístiques senyalitzades. 

Al nord-est del nucli una ruta recorre els camins de Son Proenç, del Molí d’en Muda, de Son Llaneres i des 
Pujol. 

Al sud-est del nucli una ruta recorre els camins de Son Negre, de sa Clota, de Son Ramonet i el carreró Llarg. 

A l’est del nucli una ruta recorre els camins de Son Suau, la carretera de Sant Salvador i el camí vell de Sant 
Salvador. 

Hi ha un carril bici segregat entre l’institut d’ensenyament secundari i el nucli urbà (creuer carrer de Porreres i 
carrer des Convent) i un carril no segregat a la carretera Ma-4010 entre Felanitx i el camí del Colcador de 
sa Nuvia pel qual es pot arribar a s’Horta.  

L’any 2016 s’ha construït un carril bici no segretat entre les rodones de Manacor i de Portocolom i s’ha 
prolongat per l’avinguda Argentina fins al centre de salut. També s’han pintat diferents pasos de vianants 
elevats donant continuïtat als camins de Son Proenç i del Pujol des de l’interior del poble (UH 4/10/16). 

MARRATXÍ 

Dintre del terme de Marratxí la carretera vella d’Inca Ma-13 A disposa d’un carril bici no segregat en el 
tram situat entre es Figueral i el límit amb el terme de Santa Maria. És una actuació duita a terme pel 
Departament de Carreteres del Consell juntament amb la renovació de l’asfalt. 

INCA 

Ara hi ha un carril bici de 800 m de longitud a l’avinguda Jaume II.  

 

 
Foto 12. Carril bici d’Inca (avinguda Jaume II) 
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LLUCMAJOR 

Segons les dades de la plana web de l’Ajuntament el municipi disposa de la xarxa més extensa de rutes 
ciclotúristiques de Malloraca, amb uns 400 km de recorregut. Algunes d’aquestes rutes pertanyen també a la 
Xarxa Cicloturística. Altres són rutes adaptades sense senyalització. 

Destaca la ruta que connecta amb el santuari de Gràcia de 3 km de longitud, destinada exclussivament al 
trànsit de bicicletes i vehicles autoritzats. 

Alguns trams de la carretera de s’Estanyol Ma-6015 presenten un carril bici no segregat. 

MANACOR 

Els principals carrils bici són els que rodegen el nucli urbà per la ronda i els que connecten Porto Cristo amb 
les zones turístiques de s’Illot (Ma-4025) i cala Anguila (Ma-4014). Dintre del nucli costaner també hi ha 
alguns trams de carril bici segregat que discorren per l’avinguda Joan Servera Camps, el carrer del Patró 
Pelat, el passeig de les Drassanes, la costa d’en Blau i els carrers d’Américo Vespuccio i de la Niña. Com a 
punt d’interès l’itinerari urbà passa per devora de la torre del Port, bé d’interès cultural amb la categoria de 
monument. 

 
Foto 13. Carril bici Porto Cristo – Cala Mendia 

 

PALMA  

L’any 2016 hi havia a Palma 81 km de xarxa ciclista (Guia del Ciclista Urbà, 2016). Els carrils més 
destacables són el que recorre el port i la badia de Palma (10,1 km) i el carri bici a la Universitat, que 
discorre paral·lel a la carretera Ma-1110 Palma-Valldemossa. 

Altres ramals que permeten la connexió amb distints nuclis urbans i barriades són els que discorren pel camí 
dels Reis o els que connecten amb Gènova, Son Sardina, sa Indioteria, polígon industrial de Son Castelló i Son 
Cladera, entre d’altres. 

Més del 70 % dels carrils corresponen a una via segregada, mentre que la resta són vies de convivència amb 
la resta de carrers (cicle-carrers) o amb els vianants (sendera ciclable i permès-bici). Bona part de les vies 
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segregades es situen dins la vorera generant conflictes importants amb el vianant, bàsicamenet perquè 
aquest sol envair l’espai destinat a la bicicleta o els ciclistes solen circular per aquestes vies a una velocitat 
elevada amb els riscos que això suposa  (PMUS de Palma, 2014 : 92). 

En compliment de la proposta continguda al PMUS de 2014 es va desenvolupant amb nous ramals la xarxa 
de carrils bici municipal, actuació que es du a terme en coordinació amb el Departament de Carreteres del 
Consell. 

 

Foto 14. Carril bici del port de Palma. 
 

 

Foto 15. Carril bici de la UIB 
 

 

PETRA 

Al nord-oest del nucli urbà es localitza una ruta circular propietat de l’Ajuntament. Discorre pels camins de na 
Reus, de Son Mieres i de Son Puça. Té una longitud de 5,93 km. 
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POLLENÇA 

Cal destacar el carril que uneix Pollença amb el Port, al costat de la carretera Ma-2200 de 6,2 km de 
longitud i el que connecta el Port amb Alcúdia al costat de la Ma-2220, de 7,8 km.  En aquest darrer cas es 
tracta d’un carril bici no segregat. 

SA POBLA 

La variant de sa Pobla disposa d’un carril bici, de 2,5 km de longitud. 

SANTANYÍ 

Un carril bici segregat al costat de la carretera Ma-4013 connecta el nucli de Calonge amb la zona turística 
de Cala d’Or passant pel poliesportiu. 

El municipi compta amb tres rutes cicloturístiques senyalitzades i des de la web municipal es pot descarregar 
un mapa informatiu de les mateixes. Aquestes rutes es detallen a l’apartat dedicat a la promoció municipal 
del cicloturisme. 

 

 

Foto 16. Carril bici de Calonge a Cala d’Or. 
 

SANT LLORENÇ 

Un carril bici segregat comunica les zones turístiques de s’Illot, sa Coma i cala Millor.  

Recentment s’ha asfaltat i s’han fet les voreres netes del camí d’Infern, des del terme de Manacor i fins el 
terme d’Artà, amb una longitud d’uns 4.200 metres. (Web municipal, 29/07/16). 

SANTA MARIA 

Dintre del terme de Santa Maria la carretera vella d’Inca Ma-13 A disposa d’un carril bici no segregat en el 
tram situa entre el límit amb el terme de Marratxí i el nucli urbà. És una actuació duita a terme pel 
Departament de Carreteres del Consell juntament amb la renovació de l’asfalt. 
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SENCELLES 

Un carril bici al costat de la carretera Ma-3020 connecta el poble de Sencelles amb els llogarets de Biniali i 
ses Alqueries. 

La xarxa cicloturística de Sencelles es completa amb 26 km de rutes que discorren pels següents camins: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taula 15. Rutes cicloturístiques de Sencelles 

Font: ATB 
SES SALINES  

Al municipi pertanyen dues rutes integrades en la Xarxa cicloturística. Es tracta de la ruta de ses Salines a 
Campos, de 2,5 km de longitud, i de la ruta de ses Salines a Santanyí, de 7,1 km. La velocitat d’aquestes 
rutes està limitada a 40 km/h i disposen de senyalització per garantir la seguretat dels ciclistes. 

La primera discorre pels camins des Bosc i de sa Carroja, l’avinguda Francesc de Borja Moll, el carrer Morell i 
el carrer Batle Andreu Burguera Mut. Finalitza a la plaça Major. 

La ruta de Santanyí discorre pels carrers de la Pau, via des Tren i de Cas Perets, i pel camí Nou de Cas 
Perets, camí Vell de Cas Perets, camí de ses Boires, camí des Pobil, camí de sa Bassa i camí des Rafal Palla. 

Camí km 
Son Roig 2,273 

Binissalem 0,615 
Morelló 4,551 

Terral Blanc 0,792 
So na Rossa 0,778 

Son Boi 1,090 
es Campàs 1,625 
els Horts 0,698 
Binifat 0,893 

Montuïri 1,677 
Son Canyís 1,459 

la Beata 1,957 
Jornets 1,767 

Pou d’en Brivó 0,774 
Son Verd 1,003 

Son Creixell 1,233 
Ses Rotes 2,780 

TOTAL 25,965 
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Foto 17. Ruta cicloturística de ses Salines 
SÓLLER 

Existeix un tram de carril bici no segregat que comunica el poble amb la zona poliesportiva de Son Angelats 
i el poble. Comença a la rodona de la carretera Ma-11amb el carrer de Cetre i segueix pel costat nord de 
la carretera Ma-11 fins a desviar-se pel camí des Camp Llarg. Connecta posteriorment amb l’antiga 
carretera Ma-10 i discorre sobre una vorera fins a la zona esportiva. Un altre carril bici connecta el Moll 
amb el far de Muleta. 

 

Foto 18. Carril bici de Sóller 
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SON SERVERA 

Un carril bici segregat de 8.217 m de longitud connecta el poble amb les zones turístiques de cala Millor i de 
la Costa dels Pins. 

Les distintes xarxes de vies ciclistes es representen al Mapa nº 4: Xarxes de vies ciclistes que s’adjunta a 
l’annex cartogràfic. 
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5.2.4 Actuacions municipals previstes. 

ALCÚDIA 

L’Ajuntament d’Alcúdia i la Conselleria de Turisme (ATB) han redactat un projecte de Ruta cicloturística 
annexa la Ma-12 entre el límit amb el terme de Muro i el límit amb el terme de Pollença. El projecte consta 
de dos trams diferenciats. El primer discorre per la zona turística de la platja d’Alcúdia des del terme de 
Muro fins a l’avinguda Tucà.  En concret es preveuen dos carrils bici unidireccionals que discorreran pels vials 
de servei de la carretera Ma-12, separats de la calçada principal per parterres arbrats. Aquests carrils 
tendran una amplada de 2 m. A les rodones es fressarà una banda perimetral i s’estendrà un aglomerat del 
color del carril bici. 

El segon tram discorre per vials urbans. S’inicia a la via de Corneli Àtic (avinguda Poliesportiu) on es proposa 
que discorri al costat de les voravies en ambdós sentits, amb una amplària de 2 m. També es repintaran 
alguns punts com els accessos a la benzinera. A la rodona de la Ma-3460 es fressarà una banda perimetral i 
s’estendrà un aglomerat del color del carril bici. Aquí el carril connecta amb el carril existent. Continua per la 
carretera del Cementeri, una via de secció escassa i que serà profussament senyalitzada per tal de 
compatibilitzar la circulació de vehicles i bicicletes. S’arriba després a l’avinguda dels Prínceps d’Espanya, en 
la qual s’aprofiten els espais existents a la calçada i als parterres. Aquí es disposaran dos carrils bici 
unidireccionals de 2 m d’amplària. En el creuer es connectarà amb una curta prolongació amb els 
aparcaments de bicicletes situats devora l’església parroquial i amb l’oficina turística municipal de Can Ramis. 

En el carrer d’Inca, d’amplària variable, els carrils bici discorreran devora les voravies després de pintar 
carrils de circulació de 3 m d’amplària de velocitat lenta. Després de la rodona de la Ma-13 es disposarà un 
carril bici unidireccional de 2 m d’amplària a cada costat de l’avinguda de la Marina i un curt tram de carril 
bici, d’aproximadament 2,5 m d’amplària, per la carretera del port de Pollença Ma-2220 fins a connectar 
amb el carril bici existent.  

ANDRATX 

El consistori ha plantejat al Consell de Mallorca la necessitat de substituir els panells informatius relatius a la 
Xarxa Cicloturística de l’ATB. Aquests cartells, després d’un parell d’anys sense manteniment, es troben 
actualment bastant deteriorats. 

ARTÀ 

El consistori ha presentat a la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible per ser financiat a través dels fons 
recaptats amb l’impost turístic un projecte d’adequació d’un vial per a vianants i ciclistes. Es tracta d’un vial 
costaner que discorre entre el nucli de s’Estanyol i Caloscamps. Afecta per tant a la carretera Ma-3331. (DM 
6/11/16). 

L’asfaltat del camí de Carrossa ha estat inclòs dintre del Pla d’Inversions 2016-2017 del Consell de Mallorca 
a requeriment de l’Ajuntament (DM 3/12/16). 

BANYALBUFAR 

El consistori ha plantejat al Consell una actuació al carrer comte Sallent (tram de la Ma-10) consistent en 
augmentar la vorera de la carretera, per tal de facilitar el trànsit de persones, i evitar que es puguin 
aparcar cotxes al llarg del carrer, el que facilita que pugui existir un carril per a cada sentit de la marxa. 
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BUNYOLA 

Les actuacions preferents plantejades per al municipi al Consell de Mallorca en quan a les vies ciclistes són en 
primer lloc l’habilitació d’una ruta ciclista entre Bunyola i el complex comercial de Festival Park a través de 
les carreteres Ma-2032 i Ma-2040. I en segon terme du a terme un reforç de la senyalització de la via 
ciclista a Orient a través de la Ma-2100. 

CAPDEPERA 

Es preveu la contratació d’un estudi d’alternatives per a la construcció d’un carril bici que connecti tots els 
nuclis costaners del municipi (Cala Mesquida, Cala Agulla, Cala Gat, Cala Rajada, Cala Lliteres, els Pelats, 
Son Moll, sa Pedruscada, n’Aguait, es Carregador, Font de sa Cala, es Provençals i Canyamel). L’estudi es 
licita per 30.000 euros i la previsió del cost de l’execució del carril, que s’efectuaria per etapes, és de 
6.000.000 € (UH 5/12/16). 

INCA 

Es demana al consell de Mallorca la connexió mitjançant carril bici amb els pobles veïns (Selva, Lloseta, 
Mancor, Sencelles en una primera fase -2017- i Binissalem, Llubí i Sineu en una segona fase -2018) 

A nivell municipal el carril bici existent al nucli urbà es vol allargar fins a les zones escolars de l’institut 
Berenguer d’Anoia, l’estació de tren, el quarter General Luque, el polígon industrial, el parc Europa, el palau 
municipal d’esports i el barri de Crist Rei. 
 

LLUCMAJOR 

En un Ple municipal de maig de 2013 es demanà la construcció d’un carril bici entre s’Arenal i les 
urbanitzacions de la carretera Ma-6014. És un projecte del qual s’han iniciat els estudis topogràfics previs. 

MANACOR 

Es preveu la reparació del ferm  d’alguns camins locals. Entre ells s’inclou el camí entre el molí d’en Sopa i el 
camí des Presos fins el Rafal Pudent. La longitud del tram és de 3,8 km de longitud i la inversió a realitzar és 
de 235.000 euros (UH 5/10/16). 

MARIA 

Es preveu habilitació del camí de Deulosal per a la promoció del cicloturisme al municipi. (DM 11/08/2016). 

L’asfaltat d’un tram del camí des Rafal Nou o camí vell de Maria ha estat inclòs dintre dels Pla d’Inversions 
2016-2017 del Consell de Mallorca a requeriment de l’Ajuntament (DM 3/12/16). 

MARRATXÍ 

Es pretén unir els dos Instituts d’Educació Secundària per un carril bici que també servirà per connectar els 
nuclis de Pòrtol i sa Cabaneta. El pressupost per unir Pòrtol amb l’IES Sant Marçal és de 404.798 euros. Un 
segon carril connectarà Sant Marçal amb la carretera d’Inca Ma-13A amb un pressupost de 490.318 euros. 
(DM 17/10/16). 

També s’ha previst la construcció d’un carril bici a la zona del Pont d’Inca. Tendrà una longitud de 850 m i 
discorrerà pel passeig peatonal paral·lel al torrent Gros, entre la plaça Jaume Company fins a la piscina 
municipal de sa Cabana. Permetrà un accés no motoritzat a altres equipaments del municipi com el centre de 
salut Martí Serra i l’escola es Liceu (DM 27/12/16). 
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MURO 

L’Ajuntament de Muro i la Conselleria de Turisme (ATB) han redactat un projecte de Ruta cicloturística annexa 
la Ma-12 entre el límit amb el terme d’Alcúdia i el límit amb el terme de Santa Margalida. 

PALMA 

D’altra banda entre les actuacions previstes al municipi hi ha una xarxa cicloturística de caràcter patrimonial 
amb origen a la platja de Palma i destí als molins de vent del pla de Sant Jordi promocionada sota el nom 
de Ruta ciclocultural i Senderista del Pla de Sant Jordi. Aquesta actuació s’inscriu dintre d’un projecte de 
recuperació del paisatge natural i cultural, millora de la mobilitat sostenible en el pla de Sant Jordi, es 
Carnatge i la platja de Palma, pressupostat en 4,2 milions d’euros. Pretén aconseguir la rehabilitació dels 
molins i la senyalització de rutes ecoturístiques connectades amb la platja de Palma i es Carnatge (DM 
27/10/2016). 

SANTA EUGÈNIA 

En el marc del Pla especial d’inversions sostenibles 2016-2017 convocat pel Consell l’Ajuntament ha plantejat 
la il·luminació i la construcció d’un carril per a vianants i ciclistes i la senyalització corresponent. L’actuació es 
vol dur a terme al camí de Muntanya que discorre entre els nuclis urbans de Santa Eugènia i de ses Alqueries 
(DM 6/11/2016). 

SANTA MARGALIDA 

L’Ajuntament de Santa Margalida i la Conselleria de Turisme (ATB) han redactat un projecte de Ruta 
cicloturística annexa la Ma-12 entre Son Real i el límit amb el terme de Muro. El projecte consta de dos trams 
diferenciats. El primer discorre pel sòl rústic entre Son Real i el sòl urbà de Can Picafort. En aquest tram es 
durà a terme una ampliació de vorades de 1,5 m de mitjana, per tal de configurar dues vorades de 2 m (1,5 
m de l’ampliació i 0,5 m de la calçada existent) cada una que actuaran com a carrils bici. El carril 
s’interromp, en els dos sentits, al seu pas pel pont del torrent de Son Bauló, donat que no hi ha secció lliure 
suficient per ampliar la zona pavimentada. Adossat al carril bici es preveu la realització d’una ruta 
senderista. 

El segon tram discorre per la carretera Ma-12 en el tram urbà de Can Picafort fins a connectar amb el terme 
de Muro a la rodona de les casetes dels Capellans. En aquest tram la circulació dels ciclistes es realitzarà 
pels carrils de la calçada central. 

VALLDEMOSSA 

S’ha plantejat al Consell de Mallorca la millora dels diferents trams de la carretera Palma – Valldemossa- 
Deià millorant i també a la carretera que va des de la urbanització George Sand cap a Banyalbufar. En 
concret es tractaria d’ampliar la vorada de la carretera Ma-1110 en el sentit de la pujada de manera que 
els ciclistes poguessin apartar-se momentàniament per tal de permetre l’avançament dels vehicles. 
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5.3 Identificació de perfils d’usuaris, principals punts emissors i punts de 
destinació, recorreguts més habituals dels distints tipus d’usuaris.   

5.3.1 Identificació de perfils d’usuaris 

A partir de l’adaptació de diferents estudis i plans relatius a la bicicleta tals com les Recomendaciones de vías 
ciclistas (2001). Comunidad de Madrid, el Manual de las vías ciclistas de Gipuzkoa (2006) o el  Pla estratègic 
de la bicicleta a Catalunya (2008-2012) s’ha desenvolupat una tipologia dels ciclistes, resumida a continuació: 

Tipus de 
ciclista 

Ús Motiu Perfil Longitud 
recorregut 

(Km) 

Necessitats Necessitats en 
quant a 
gradient 

Urbà quotidià Transport 
quotidià 

Oci, gestions , 
treball, escola  

Individual 3-8 a cada 
viatge 

d’anada i 
tornada 

-Itineraris ràpids, 
directes i de 
qualitat 

Altes 

Urbà i 
periurbà 
recreatiu 

Sortida de 
proximitat 

Oci (exercici 
suau i 
saludable) 

Individual 
Petits grups, 
famílies, 
parelles 

5-12 -Xarxa urbana / 
interurbana 
-Itineraris 
tranquils i segurs 
-Entorn de 
qualitat 

Mitges-altes 

Recreatiu de 
dia festiu 
(medi rural) 

Petit circuit Oci (accés i 
gaudi de la 
natura) 

Individual 
Petits grups, 
famílies, 
parelles 

20-40 -Xarxa de camins 
rurals i ciclistes 
-Itineraris segurs, 
tranquils i senzills 
-Entorn de 
qualitat, punts 
d’interès 

Mitges 

Cicloturista de 
mig / llarg 
recorregut 

Circuit mig / 
llarg 

Oci 
(cicloturisme) 

Individual, 
petits grups, 
famílies, 
parelles 

40-80 -Xarxa de camins 
rurals i ciclistes 
-Itineraris segurs, 
tranquils i senzills 
-Entorn de 
qualitat, punts 
d’interès 
-Ferm de qualitat 
-Carreteres amb 
IMD baixa 

Mitges - Baixes 

Ciclista 
esportiu de 
carretera 
(resident i 
turista) 

Circuit llarg Esportiu 
(exercici intens 
a l’aire lliure) 

Individual, 
petits grups, 
grups 

50-120 -Itineraris que 
permeten circular 
a velocitat 
sostinguda 
-Ferm de qualitat 
-Carreteres amb 
IMD baixa 

Baixes 

Taula 16. Perfils d’usuaris. 
Font: Recomendaciones de vías ciclistas (2001), Manual de las vías ciclistas de Guipuzkoa (2006), Pla estratègic de la 

bicicleta a Catalunya (2008-2012). 

Aquests perfils identificats són aplicables a l’illa de Mallorca, diferint els percentatges que representen 
cadascun del tipus. Per exemple encara que sigui un percentatge en augment la bicicleta a Palma només 
representa el 2 % de la demanda de transport (PMUS de Palma, 2014: 94). Entre els ciclistes urbans els 
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desplaçaments per motiu d’oci representen el primer motiu d’ús de la bicicleta amb un 23,23 % del total 
(PMUS de Palma, 2014 : 96). 

 

Gràfic 8. Motius d’ús de la bicicleta (e) i motiu de viatge a la ciutat de Palma (d). 
Font: PMUS de Palma, 2014 : 96. 

 
Pel que fa al tractament del PVCM aquests cinc perfils d’usuaris es poden englobar en dos grans grups que 
que tenen necessitats distintes  i per tant demanden  solucions especifiques.  Són els següents: 

1. Ciclista urbà:  Realitza desplaçaments quotidians per motius d’escola, treball o gestions, es 
desplaça de manera individual, els seus recorreguts no solen sobrepassar els 4-5 km i  es 
desplaça a una velocitat d’uns 10 km/h. Té per tant un grau alt de maniobrabilitat. Demanda 
carrils segregats dels cotxes tipus carril bici o passeigs compartits amb vianants. Fa servir de tot 
tipus de bicicletes (de carretera, híbrides o BTT). L’univers d’usuaris és molt ample.  

 2. Ciclista esportiu: Realitza desplaçaments lúdics – esportius, es desplaça habitualment amb 
grups, els seus recorreguts sobrepassen els 50 km i ho fa a velocitats superiors als 10 km/h pel 
que el seu grau de maniobrabilitat és baix. Demanda carreteres amb vorades amples, ferm de 
qualitat, vies de serveis o carreteres amb poc trànsit.  Fa servir bicicletes de corredor o de 
carretera de certa qualitat i de gran cost econòmic. 

Si ens fixam específicament en les modalitats turístiques també es poden distingir els següent perfils: 

Un cicloturista és aquell que realitza visistes recreatives fora de ca seva, ja sigui d’un o més dies. Aquestes 
visites impliquen un ciclisme d’oci com una part fonamental e important de la visita (SUSTRANS, 1999:1). A 
partir d’aquesta idea inicial es diferencia entre: 

o Vacacions en bicicleta: La duració inclou una nit o més fora de casa i el ciclisme és el principal 
objectiu i activitat de les vacacions. És el cicloturista en sentit estricte. 
 

o Cicloturista itinerant és el que es desplaça exclussivament en bicicleta entre allotjament i 
allotjament. Són els anomenats “ciclistes d’alforges”. Té un caràcter lúdic, cultural i 
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ambientalista més que esportiu. Es fan servir de tot tipus de bicicletes (de carretera, híbrides o 
BTT).  
 

o Ciclisme en vacacions: Inclou desplaçaments en bicicleta des del lloc d’allotjament o des d’un 
altre punt. Forma part de les vacacions però no necessàriament és l’única activitat. 

Dintre del ciclisme en vacacions es poden distingir dues modalitats que també són practicades pels 
residents: 

- Excursions en bicicleta d’un dia: passejos en bicicleta de més de 3 horas de duració fets  
des del domicili habitual principalment per motius d’oci. Es solen denominar excursionistes. 
 

- Ciclista esportiu: ciclista que usa un equipament específic (vestimenta de corredor 
professional, bicicletes cares) i que realitza desplaçaments d’una jornada amb distàncies 
relativament elevades (+ de 50 km).  

Tots els perfils anteriors comparteixen que la bicicleta és part integral de l’experiència turística.  

Les consideracions anterior impliquen que el destí triat té manco importància que en altres tipus de viatge ja 
que en aquest cas el que preval és l'ús de la bicicleta. És per això que en aquells països com Holanda, 
Dinamarca o Alemany on s’han fet grans inversions en xarxes lliures de trànsit motoritzat hi ha una gran 
pràctica de cicloturisme i també són destins cicloturístics potents (Weston, et al., 2012). S’ha de dir també que 
són països amb un fort ús diari de la bicicleta com a sistema de transport. 

El perfil del cicloturista tipus és una persona de 45-55 anys, amb un 60 % d’homes i un 40 % de dones, amb 
estudis secundaris o universitaris i bon estatus social. El 50 % viatgen en grups de dos, el 20 % en grups de 
tres a cinc persones i el 20 % restant viatgen tot sols i presenten uns ingressos econòmics de 24.000 a 36.000 
€. Dades extretes a partir de vuit estudis de mercat en cinc països diferents (ETI, 2007; Fietsplatform, 2009a, 
2009b; Ickert et al., 2005; MANOVA, 2007; Mercat, 2009; Ohlschlager, 2007; Trendscope, 2010). 

A Balears el cicloturista tipus a Balears és un home alemany, de 31 a 45 anys que recorre una distància 
mitjana per dia superior als 75 km. Molts dels grups que arriben a Mallorca per fer cicloturisme ho fan 
mitjançant paquets turístics.  
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5.3.2 Principals punts emissors i punts de destinació 

PUNTS EMISSORS 

Als treballs preliminars de l’Avanç del Pla d’intervenció en àmbits turístics (PIAT) de l’illa de Mallorca 
s’identifiquen deu sistemes territorials que es relacionen a continuació: 

1. Àrea metropolitana. 
2. Badies nord. 
3. Llevant sud. 
4. Migjorn. 
5. Península de Llevant. 
6. Pla. 
7. Platja de Palma. 
8. Ponent. 
9. Raiguer. 
10. Tramuntana. 

Dels sistemes anteriors els que presenten majors capacitats d’allotjament residencial i turístic són l’àrea 
metropolitana (1), les badies Nord (2), la península de Llevant (5), la platja de Palma (7) i el Ponent (8).´ 

A la taula següent es recullen el nombre d’establiments i turístics i les seves places, segons dades extretes del 
Registre d’establiments turístics (data consulta 29/3/16), els habitages que constituiexen l’oferta reglada i no 
reglada d’allotjaments turístics segons dades de la Conselleria de Turisme (oferta reglada) i de diversos 
estudis considerats en els treballs preliminars de l’Avanç del PIAT (oferta no reglada) així com el nombre 
d’habitatges totals per a cada sistema territorial segons el Cens d’habitages de 2011. 

La capacitat d’allotjament total es desprèn de la suma de les places turístiques, de les places de l’oferta 
reglada i no reglada i de les places corresponents als habitatges. Per al càlcul d’aquestes darrers es 
consideren tres places per habitage que és l’estàndard urbanístic emprat per al càlcul dels índexos de 
capacitat de població. Lògicament es resten del nombre d’habitatges totals el nombre d’habitatges que es 
destina a l’allotjament turístic. 

Com es  resumeix a la darrera fila de la taula següent el sistema amb major capacitat d’allotjament és l’àrea 
metropolitana de Palma (554.215 places), seguit per Ponent (216.087 places), badies Nord (203.776), la 
península de Llevant (195.546 places) i la platja de Palma (138.163 places). 
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  CAPACITAT D’ALLOTJAMENT DELS SISTEMES TERRITORIALS  

 1 
Àrea 

metropolitana 

2 
Badies 
Nord 

5 
Península de 

Llevant 

7 
Platja de Palma 

8 
Ponent 

Establiments 
turístics 

83 266 332 209 278 

Places 
establiments 
turístics 

9.184 63.664 62.561 45.574 65.586 

Habitatges 
turístics 
(oferta 
reglada i no 
reglada) 

3.191 5.857 2.457 1.269 1.373 

Places 
habitages 
turístics 
(oferta 
reglada i no 
reglada) 

21.216 34.998 15.961 8.292 7.770 

Habitatges 
totals 

177.796 40.895 41.465 29.368 48.950 

Capacitat 
allotjament 
(places) 

554.215 203.776 195.546 138.163 216.087 

Taula 17. Capacitat d’allotjament dels sistemes territorials. 
Font: Elaboració pròpia en base a les dades contingudes als treballs preliminars de l’Avanç del PIAT. 

En l’àmbit del present Pla identificarem com a punts emissors aquelles zones on es concentren el major nombre 
d’usuaris de la bicicleta. Lògicament Palma com centre de l’àrea metropolitana insular ocupa el primer lloc en 
aquest rànquing. 

A Palma se li afegeixen les principals zones turístiques illenques per la seva capacitat d’allotjament de 
cicloturistes. Aquestes zones són, per ordre d’importància la Costa de Calvià (Ponent en la terminologia del 
PIAT), les Badies d’Alcúdia i Pollença (Badies Nord), les Badies de Cala Millor (Península de Llevant) i la 
Platja de Palma.   

 

Ciclistes federats 

També es pot fer una aproximació a la importància dels punts emissors a partir dels ciclistes federats que hi 
ha a cada municipi illenc. Segons les dades aportades per la Federació de Ciclisme de les Illes Baleras (FCIB) 
hi ha 1.590 federats que es distribueixen de la següent manera: 
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Municipi Nº Federats 
Alaró 44 
Alcúdia 22 
Algaida 18 
Andratx 15 
Ariany 6 
Artà 59 
Banyalbufar 1 
Binissalem 19 
Búger 4 
Bunyola 28 
Calvià 46 
Campanet 3 
Campos 12 
Capdepera 16 
Consell 8 
Costitx 2 
Deià 11 
Esporles 13 
Felanitx 28 
Fornalutx 4 
Inca 30 
Lloret 8 
Lloseta 7 
Llubí 8 
Llucmajor 65 
Manacor 85 
Mancor 5 
Maria 19 
Marratxí 101 
Montuïri 16 
Muro 20 
Palma 515 
Petra 8 
Pollença 25 
Porreres 45 
Puigpunyent 10 
sa Pobla 33 
Sant Joan 2 
Sant Llorenç 31 
Santa Eugènia 8 
Santa Margalida 28 
Santa Maria 21 
Santanyí 29 
Selva 12 
Sencelles 12 
ses Salines 15 
Sineu 35 
Sóller 12 
Son Servera 17 
Valldemossa 8 
Vilafranca 1 
TOTAL 1590 

Taula 18. Nº de federats per municipi. Font: FCIB. 
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Si distribuïm els municipis segons els distints sistemes territorials –es tracta d’una distribució aproximada ja 
que els límits d’ambdues unitats no coincideixen- els resultats ens mostren que l’àrea metropolitana continua 
dominant però que les zones turístiques perden importància. Basta dir a mode d’exemple que els federats 
del Pla de Mallorca tripliquen als federats del sistema territorial Ponent. 

 
Sistema territorial Nº de federats 

Àrea metropolitana 619 
Península de Llevant 208 
Pla de Mallorca 188 
Raiguer 141 
Badies de Pollença i Alcúdia 135 
Serra de Tramuntana 89 
Platja de Palma 65 
Ponent 61 
Costa de Llevant sud 57 
Migjorn 27 
TOTAL  1590 

Taula 19. Nº de federats per sistema territorial. Font: Elaboració pròpia. 
 

Problemàtica de les distintes zones segons el tipus d’usuaris 

Els pobles i les ciutats mitjanes no presenten en general grans problemes per connectar-se entre ells 
mitjançant vies segures per les bicicletes. En canvi les grans zones turístiques sí presenten algunes 
disfuncionalitats i problemàtiques diferents que seran identificades i tractades segons els dos tipus d’usuaris 
considerats. 

PALMA (Àrea metropolitana):  

A nivell de ciclista esportiu. El principal problema que té Ciutat, és que tot i ser el nus a on arriben les 
principals vies de tota l’illa, aquestes són vies amb molt de trànsit i es fa difícil sortir de la conurbació d’una 
manera segura i per vies amb trànsit moderat. Les principals vies de sortida que són considerades pels 
ciclistes esportius són la carretera del coll de sa Creu (Ma-1043), la carretera de Puigpunyent (Ma-1041), el 
camí de la Real, la carretera vella de Bunyola (Ma-2031), la carretera vella d’Inca (Ma-13 A) i la carretera 
vella de Sineu (Ma-3011).  

A nivell de ciclista urbà. Les vies més emprades per aquests són les que connecten amb les barriades 
perifèriques, la majoria d’elles ja compten amb carril bici / passeig : Gènova, Son Rapinya, sa Vileta, Son 
Espanyol, Son Sardina, sa Indioteria, Son Gotleu. Tot i això queda restant la connexió amb Son Ferriol.   

PLATJA DE PALMA:  

A nivell de ciclista esportiu. Tal com s’ha dit Palma és a on conflueixen  les principals carreteres de l’illa, però 
Platja de Palma queda descentrada i només té accés directe a les carreteres de Manacor (Ma-15) i 
Llucmajor (Ma-19). Amb l’execució de la via de servei del segon cinturó de Ciutat s’aconseguirà connectar 
amb totes les demés carreteres , però quedarà pendent la unió d’aquesta via amb Platja de Palma.  

Un altre punt crític d’aquesta zona es la carretera del Cap Blanc (Ma-6014), aquesta és una ruta de  gran 
interès cicloturistic però l’augment de població de les urbanitzacions costaneres l’han convertit amb una via 
amb un trànsit molt elevat i per tant perillosa. 

A nivell de ciclista urbà. Platja de Palma està ben connectada amb Ciutat pel carril bici costaner, però tal 
com s’ha dit també li manca connectivitat segura amb les urbanitzacions costaneres de Llucmajor. 
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BADIA CALA MILLOR. CALA RAJADA. 

A nivell de ciclista esportiu. Aquesta zona turística al situar-se lluny de la gran conurbació de Palma té menys 
problemes de trànsit i per tant no presenta grans problemes de connectivitat.  Tot i això  s’ha de considerar 
que les dues carreteres costaneres la de Porto Cristo Ma-4023 i la de la badia d’Alcúdia  Ma-12 pateixen 
una forta càrrega de cicloturistes que s’ha de fer compatible amb la resta de vehicles. 

A nivell de ciclista urbà.  Els carrils bici de la costa uneixen de manera correcta els distints nuclis. S’hauria de 
completar el carril costaner fins a la Costa dels Pins i fer petites obres de millora de traçat en alguns punts. 

BADIES D’ALCÚDIA / POLLENÇA. 

A nivell de ciclista esportiu. El principal punt conflictiu són les carreteres principals de Palma cap Alcúdia i 
Pollença, aquestes dues vies tenen molt de trànsit i puntualment han de ser emprades pels ciclistes. La 
carretera de la badia de Pollença té un carril bici que no està segregat de la calçada i genera seriosos 
problemes de seguretat per les bicis que circulen en sentit Pollença-Alcúdia i no és adequat per els grups de 
ciclistes esportius. 

A nivell de ciclista urbà.  La zona de la badia d’Alcúdia s’articula per la carretera d’Artà, en aquesta via la 
darrera reestructuració que s’ha fet, si bé ha millorat molt la mobilitat rodada i els creuaments de vianants, 
ha eliminat els carrils bici que tenia en els seus laterals. Queda pendent així crear un gran passeig que 
resolgui el trànsit dels ciclistes urbans com esportius que en aquesta destinació és molt nombrosa.   

 

PUNTS DE DESTINACIÓ 

A nivell de ciclista urbà els punts de destinació situats fora del propi nucli urbà corresponen a petis llogarets, 
barriades perifèriques, urbanitzacions aïllades i grans equipaments sovint situats en sol rústic. Es tracta 
principalment de poliesportius municipals, centres escolars, equipaments sanitaris i zones comercials o d’oci.  

Poc a poc es van bastint xarxes de carrils bicis segregats que comuniquen els nuclis urbans amb aquests 
espais. Es poden citar exemples tan diferentes com el carril bici de la UIB i el carril bici que comunica els 
nuclis urbans de Calonge i Cala d’Or amb el polisesportiu municipal que es situa entre ambdues poblacions. 

Les principals mancances detectades fan referència als grans equipaments sanitaris que han estat construïts 
en el sòl rústic. Així es considera necessària la connexió de Palma i Son Ferriol amb l’hospital Son Llàtzer o  
de la ciutat d’Inca amb el seu hospital. Aquesta es pot fer pel carrer Llubí, convertint aquesta via en un carrer 
de trànsit restringit només apte per vianants, bicicletes i residents. 

Una altra necessitat detectada, que ha estat requerida per l’Ajuntament de Bunyola és la connexió del poble 
amb el polígon comercial i d’oci Festival Park. 

A nivell de ciclista esportiu la principal destinació són les carreteres poc transitades de l’illa per arribar als 
distints pobles a on fer aturada i sobretot  la Serra de Tramuntana i els seus grans colls. Especial menció te el 
coll de sa Batalla a on en alguns moments es podria parlar fins i tot de massificació i la carretera de sa 
Calobra a on la interferència entre autocars i ciclistes és bastant perillosa.  

Donat el fet de què amb caràcter general no és possible actuar sobre les pròpies carreteres de la Serra més 
enllà de millorar el seu paviment, es plantegen mesures per alliberar de pressió els punts crítics potenciant els 
recorreguts alternatius i senyalitzant amb cartells indicatius les carreteres amb alta densitat de trànsit tal com 
ja es fa a sa Calobra. 
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Una altra destinació popular, espcialment entre els ciclistes estrangers, són els recorreguts que assoleixen 
alguna de les ermites que trobam a distints indrets de l’illa. Les més importants i visitades són Cura i Santa 
Salvador però hi ha altres pujades d’interès com són les de Santa Llúcia, Santa Magdalena, Bonany, ermita 
de Betlem i  Monti-sion. Totes aquestes ermites formen part d’alguna de les rutes previstes. 

Entre els punts de destinació que també constitueixen un atractaiu cal destacar la major part de llogarets de 
l’illa els quals es caracteritzen per un alt valor patrimonial i paisatgístic. Aquest valor ha determinat que molts 
d’ells hagin estat protegits mitjançant la declaració de Bé d’Interès Cultural (BIC). 

És el cas per exemple del nuclis d’Orient (Bunyola), de Biniali i Ruberts (Sencelles) o de ses Alqueries i ses 
Olleries (Santa Eugènia). Amb el disseny de les rutes previstes el PVCM vol contribuir a la difusió i a la 
posada en valor del patrimoni d’aquests llogarets.  
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5.3.3 Recorreguts més habituals dels distints tipus d’usuaris 

Per a conèixer els recorreguts més habituals dels distints tipus d’usuaris s’han analitzat un conjunt de webs 
especialitzades que ofereixen un rànquing dels itineraris més freqüentats o populars. No s’han tengut en 
compte aquelles webs que no donen informació sobre el nombre d’usuaris o popularitat de les seves rutes. 
Per exemple a la plana web especialitzada en ciclisme ciclismoenmallorca.com hi ha 260 rutes dedicades al 
ciclisme de carretera que cobreixen total la illa però no hi ha cap selector que permeti conèixer quines són 
les més freqüentades. El mateix succeeix amb la web gpsies.com. També s’han tengut en compte aquelles 
rutes que són promocionades per les distintes administracions i per empreses especialitzades. 

La primera web analitzada que aporta la informació que ens interessa ha estat el portal web strava.com. 
Strava és una popular xarxa social destinada específicament a monitoritzar els recorreguts realitzats per 
ciclistes i corredors. El seu portal ofereix la possibilitat de conèixer els itineraris amb major nombre d’usuaris 
durant l’any 2015 (Top clusters) a través d’un projecte anomenat The Clusterer (labs.strava.com/clusterer). 

La taula i el mapa següents inclouen els 20 itineraris que tengueren major nombre d’usuaris a Mallorca durant 
l’any 2015: 

  ITINERARIS MÉS FREQÜENTATS EN BICICLETA A MALLORCA SEGONS STRAVA (2015) 

Nº Activitats Ruta Longitud (Km) 

9252 Cap de Formentor 50 

3968 Coll de Femenia 102 

2133 Coll de sa Batalla 65 

1425 sa Calobra 117 

1254 Orient-Sóller-puig Major 140 

1138 Coll de Femenia-sa Calobra 112 

840 Ironman Mallorca 88 

802 Badia de Pollença (312 warm  up) 39 

713 Puig Major-Sóller-Orient 139 

699 Majorcatour 2009 formentor 16 

644 Lluc (anada i tornada) 54 

615 Mallorca 312 310 

606 Sóller-sa Calobra 75 

593 Coll de Femenia-coll de sa Batalla 65 

591 Lluc-sa Calobra 68 

587 Mallorca 167 166 

561 Badia de Palma (carril) 32 

550 Coll de sa Batalla per Campanet 74 

521 Valldemossa-coll de Sóller 56 

464 Port d’Andratx 133 

Taula 20. Itineraris més freqüentats en bicicleta a Mallorca. 
Font: Strava.com (2015). 
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Mapa. Itineraris més freqüentats en bicicleta a Mallorca. 
Font: Strava.com (2015) 

Per cadascun d’aquests itineraris tenim dades relatives al nombre d’activitats, la distància recorreguda i la 
distribució de l’activitat per dia de la setmana i mes de l’any. 

1) Itinerari cap de Formentor. 
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2) Itinerari coll de Femenia. 
 

 
 

3) Itinerari coll de sa Batalla. 

 
 

4) Itinerari sa Calobra. 
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5) Itinerari Orient-Sóller-puig Major. 

 
6) Itinerari coll de Femenia-sa Calobra. 

 
7) Itinerari Ironman Mallorca. 
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8) Itinerari badia de Pollença (312 warm up). 

 
9) Itinerari Puig Major-Sóller-Orient. 
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10) Itinerari Majorcatour 2009 Formentor. 

 
11) Itinerari Lluc (anada i tornada). 

 
12) Itinerari Mallorca 312. 
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13) Itinerari Sóller-sa Calobra. 

 
 
 
 

14) Itinerari coll de Femenia-coll de sa Batalla. 
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15) Lluc-sa Calobra. 

 

 
16) Mallorca 167. 

 
17) Badia de Palma (carril). 
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18) Coll de sa Batalla per Campanet. 

 
 

19) Valldemossa-coll de Sóller. 

 
20) Port d’Andratx. 
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WIKILOC 

A la plana web especialitzada en rutes wikiloc.es s’hi s’ofereixen 193 rutes per a ciclisme de carretera. Les 
20 rutes més rellevants que s’hi inclouen es mostren a la següent taula i gràfics: 

Ruta Nom km 
Índex 

rellevància 
Dificultat itinerari 

1 La costa de Palma de 
Mallorca en dos rodes 

15,01 56 Moderat Platja de Palma-cala Major 

2 Sant Francesc – Platja de 
Palma. 280416 

37,08 54 Moderat es Pil·larí-Portopí 

3 Mallorca 312-Iberostar 
Playa de Muro 

310,1 36 Moderat Volta a l’illa 

4 Mallorca 167 165,48 34 Difícil Port de Pollença-Valldemossa per 
la Ma-10 i tornada pel Raiguer i 
badia de Pollença 

5 Pla de Mallorca 90,24 31 Fàcil Marratxí-Inca-Llubí-Sineu-Sant 
Joan-Montuïri-Algaida-Santa 
Eugènia-Marratxí 

6 XXVIII Cicloturista 
Internacional de Bomberos 
Mallorca 2015 (etapa 3)  

119,27 30 Moderat Port d’Alcúdia-sa Pobla-
Campanet-Selva-Lluc-sa Calobra-
Lluc-Pollença-Port d’Alcúdia 

7 XXVIII Cicloturista 
Internacional de Bomberos 
Mallorca 2015 (etapa 1)  
 

85,73 32 Moderat Port d’Alcúdia-sa Pobla-Pollença-
Port de Pollença-Formentor-Port 
de Pollença-Port d’Alcúdia 

8 Mallorca Etapa 2 R&C 
 

78,38 27 Fàcil Urbanització sa Torre-camí de sa 
Torre-Llucmajor-Camí des Palmer-
Circuit Estratègic-Camí de cala Pi-
Camí des Cap Blanc-Urbanització 
sa Torre 

9 Pla de Mallorca from 
s’Horabaixa 

43,11 24 Moderat Son Mesquida-Porreres-Sant 
Joan-Vilafranca-Felanitx-Son 
Mesquida 

10 Ironman 70.3 Mallorca (bike 
leg) - (90km - 784+) - IBP: 
65 
 

87,19 22 Moderat Port d’Alcúdia-port de Pollença-
Lluc-Inca-sa Pobla-Muro 

11 Mallorca Etapa 2 R&C 
 

137,53 21  s’Arenal-circuit Estratègic-
Campos-Felanitx-Sant Salvador-
Porreres-Llucmajor-Cura-Randa-
Llucmajor-s’Arenal 

12 D'Blanes-Son Vida-Sol de 
Mallorca 

34,08 20 Moderat Costa d’en Blanes-Son Vida-
Urbanització Sol de Mallorca 

13 Mallorca Etapa 2 R&C 
 

108,48 20 Difícil Palma-Establiments-Puigpunyent-
es Capdellà-Andratx-
Banyalbufar-Esporles-s’Esgleieta-
Bunyola-coll d’Honor 

14 Mallorca –sa Torre -Sóller 73,75 15 Moderat Urbanització sa Torre-Llucmajor-
Algaida-Santa Eugènia-Santa 
Maria-Bunyola-Port de Sóller 
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Ruta Nom km 
Índex 

rellevància 
Dificultat itinerari 

15 afsluiter mallorca 138,62 12 Moderat Palmanova-Palma-s’Arenal-
Llucmajor-Algaida-Santa Eugènia-
Santa Maria-Alaró-Orient-
Bunyola-s’Esgleieta-Esporles-
Establiments-Calvià-Palmanova 

16 Mallorca Sur 75,5 12 Fàcil Palma-s’Arenal-Circuit Estratègic-
Camí des Cas Blanc-s’Aranjassa-
Palma 

17 Dag 2 Mallorca 125,16 11 Moderat Palmanova-Calvià-Establiments-
s’Esgleieta-Santa Maria-
Sencelles-Ruberts-Pina-Algaida-
Cura-Llucmajor-s’Arenal-
Palmanova 

18 Big fokker Mallorca 120,25 11 Difícil Establiments-Sóller-Lluc-Caimari-
Mancor-Lloseta-Alaró-Consell-
Santa Maria-Palmanyola-
Establiments 

19 Torrenova Calvià mallorca 
torrenova 

57,25 10 Moderat Magaluf-Santa Ponça-Calvià-
Establiments-Palma-Magaluf 

20 Mallorca 133,25 8 Moderat Capdepera-sa Coma-Portocristo-
Cala d’Or-Felanitx-Sant 
Salvador-Manacor-sa Coma-
Capdepera 

Taula 21. Rutes de ciclisme en carretera més populars al portal wikiloc. 
Font: wikiloc. 

 

Imatge 1. Ruta 1: La costa de Palma de Mallorca en dos rodes. 
Font: wikiloc. 
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Imatge 2. Ruta 2: Sant Francesc – Platja de Palma. 280416 . 
Font: wikiloc. 

 

Imatge 3. Ruta 3: Mallorca 312-Iberostar Playa de Muro. 
Font: wikiloc. 

 

Imatge 4. Ruta 4: Mallorca 167. 
Font: wikiloc. 
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Imatge 5. Ruta 5: Pla de Mallorca. 
Font: wikiloc. 

 

Imatge 6. Ruta 6: XXVIII Cicloturista Internacional de Bomberos Mallorca 2015 (etapa 3). 
Font: wikiloc. 

 

Imatge 7. Ruta 7: XXVIII Cicloturista Internacional de Bomberos Mallorca 2015 (etapa 1). 
Font: wikiloc. 
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Imatge 8. Ruta 8: Mallorca Etapa 2 R&C. 
Font: wikiloc. 

 

Imatge 9. Ruta 9: Pla de Mallorca from s’Horabaixa. 
Font: wikiloc. 

 

Imatge 10. Ruta 10: Ironman 70.3 Mallorca (bike leg) - (90km - 784+) - IBP: 65. 
Font: wikiloc. 
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Imatge 11. Ruta 11: Mallorca Etapa 2 R&C. 
Font: wikiloc. 

 

Imatge 12. Ruta 12: D'Blanes-Son Vida-Sol de Mallorca. 
Font: wikiloc. 

 

Imatge 13. Ruta 13: Mallorca Etapa 2 R&C. 
Font: wikiloc. 
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Imatge 14. Ruta 14: Mallorca –sa Torre -Sóller. 
Font: wikiloc. 

 

Imatge 15. Ruta 15: afsluiter mallorca. 
Font: wikiloc. 

 

Imatge 16. Ruta 16: Mallorca Sur. 
Font: wikiloc. 
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Imatge 17. Ruta 17: Dag 2 Mallorca. 
Font: wikiloc. 

 

Imatge 18. Ruta 18: Big fokker Mallorca. 
Font: wikiloc. 

 

Imatge 19. Ruta 19: Torrenova Calvià mallorca torrenova. 
Font: wikiloc. 



Pla de vies ciclistes per a l’illa de Mallorca 

 84 

 

Imatge 20.  Ruta 20: Mallorca. Font: wikiloc. 
MALLORCACYCLING 

A la plana web mallorcacycling.co.uk les deu rutes més populars en base al nombre de comentaris realitzats 
són les següents: 

Ruta Nom km Nº comentaris itinerari 

1 East Tramuntana Epic Ride 168 31 Alcúdia-Inca-Esporles-Valldemossa-Lluc-Port de 
Pollença-Alcúdia 

2 Cap de Formentor 40 28 Port de Pollença-Cap de Formentor 
3 sa Calobra 95 14 Pollença-Lluc-sa Calobra-Lluc-Caimari-Campanet-

Pollença 
4 Artà, Petra & the East Coast 136 11 Port de Pollença-Alcúdia-Can Picafort-Santa 

Margalida-Son Serra-Artà-Son Servera-Petra-
Muro-sa Pobla-Pollença-Port de Pollença 

5 Palma-Deià-Sóller 132 11 Palma-Establiments-Calvià-es Capdellà-
Puigpunyent-Esporles-Valldemossa-Deià-Sóller-
Bunyola-Orient-Alaró-Santa Maria-Palma 

6 Valldemossa and the coll de 
Sóller 

50 10 Sóller-Deià-Valldemossa-s’Esgleieta-Sóller 

7 Lluc monastery 50 10 Campanet-Caimari-Lluc-Pollença-Campanet 
8 West Tramuntana Epic Ride 167 7 Palma-Establiments-Calvià-es Capdellà-Andratx-

Sóller-Lluc-Caimari-Mancor-Santa Maria-Palma 
9 The Eastern Tramuntana 125 7 Sóller-Bunyola-Orient-Alaró-Lloseta-Selva-

Campanet-Pollença-Lluc-Sóller 
10 Classic Climbs 125 5 Campanet-Caimari-Mancor-Lloseta-Alaró-Orient-

Bunyola-Sóller-Lluc-Pollença-Campanet 
Taula 22. Rutes de ciclisme en carretera més populars al portal mallorcacycling. Font: mallorcacycling. 
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Imatge 21. Ruta 1: East Tramuntana Epic Ride.Font: mallorcacycling. 

 
Imatge 22. Ruta 1: East Tramuntana Epic Ride.Font: mallorcacycling. 
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Imatge 23. Ruta 2: Cap de Formentor. Font: mallorcacycling. 

 
Imatge 24. Ruta 3: sa Calobra. Font: mallorcacycling. 

 

Imatge 25. Ruta 4: Artà, Petra & the East Coast. 
Font: mallorcacycling. 
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Imatge 26. Ruta 5: Palma-Deià-Sóller. Font: mallorcacycling. 

 
Imatge 27. Ruta 6: Valldemossa and the coll de Sóller.  Font: mallorcacycling. 

 
Imatge 28. Ruta 7: Lluc monastery.  

Font: mallorcacycling. 
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Imatge 29. Ruta 8: West Tramuntana Epic Ride. Font: mallorcacycling. 

 

Imatge 30. Ruta 9: The Eastern Tramuntana. Font: mallorcacycling. 

 

Imatge 31. Ruta 10: Classic Climbs. 
Font: mallorcacycling. 
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HUERZELER 

L’empresa especialitzada alemany en cicloturisme huerzeler ofereix suport logístic per realitzar dues rutes 
clàssiques a Mallorca: 

Ruta Nom km Desnivell itinerari 

1 Küsten Klassik 136 2300 Port d’Andratx-Valldemossa-Sóller-Lluc-Port de 
Pollença-Alcúdia 

2 Mallorca Klassik 136 2300 Port d’Andratx-es Capdellà-Galilea-Valldemossa-
Sóller-Bunyola-Orient-Alaró-Campanet-Alcúdia 

Taula 23. Rutes de ciclisme ofertades per l’empresa Huerzeler.  
Font: huerzeler.com. 

 

Imatge 32. Rutes de ciclisme ofertades per l’empresa Huerzeler. 
Font: huerzeler.com. 

 

RUTES CICLOTURISTES SUGGERIDES PER LA PROMOCIÓ TURÍSTICA 

Una aproximació alternativa a les rutes ciclistes més populars pot efectuar-se analitzant quines són les 
propostes contingudes als portals i guies de promoció turística. S’han analitzat les del Govern de les Illes 
Balears, el Consell de Mallorca i els Ajuntaments: 

Govern de les Illes Balears. Conselleria de Turisme. 

A la plana web illesbalears.es/esp/islasbaleares/cicloturismo.jsp?SEC=CTU  es promocionen les següents 
rutes cicloturístiques: 
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Ruta Dificultat km 

Ruta verda de l’olivera: Caimari-Binibona-Campanet-Pollença-Port de Pollença - - 

Ruta verda de l’olivera: Caimari-Binibona-Campanet-Inca-Lloseta-Mancor-Caimari - - 

Llucmajor-es Pil·larí Baixa 20 

Port de Pollença - Campanet - Selva - Inca - Sencelles - Campos Alta 86 

Inca-Selva-Mancor-Lloseta-Inca Mitjana 18,5 

Sencelles-Santa Eugènia-Sencelles Baixa 21 

Algaida-Sencelles-Ruberts-Pina-Algaida Mitjana 25 

Llucmajor-Llucmajor passant per Capocorb Vell Mitjana 28,5 

Palma-Ciutat Jardí-Can Pastilla-s’Arenal-Badia Gran-Campos Mitjana 53 

Palma-Establiments-Calvià-es Capdellà-Andratx-s’Arracó-Sant Elem Mitjana 37,5 

Palma-Establiments-Palma Mitjana 19,5 

Calvià-Palmanova-Magaluf-el Toro-Santa Ponça-Calvià Baixa 31 

Andratx-s’Arracó-Port d’Andratx-cap de la Mola-Camp de Mar-Peguera-es 
Capdellà-Andratx 

Baixa 35,5 

Taula 24. Rutes de ciclisme promocionades pel Govern de les Illes Balears. 
Font: illesbalears.es. 

 

Consell de Mallorca. 

A la plana d’informació turística del Consell de Mallorca infomallorca.net no es promocionen rutes 
cicloturístiques com a tals però trobam un apartat dedicat als Refugis, Albergs i Santuaris.  

A l’adreça infomallorca.net/media/252/tots/Refugios_Actualizado.pdf trobam informació sobre l’ermita de 
Bonany, el santuari de Lluc, el santuari de Sant Salvador, el santuari de Monti-sion, el santuari de Cura i 
l’ermita de Santa Magdalena, entre d’altres. 

Per la seva banda a infomallorca.net/media/253/tots/Rutes-Mallorca.pdf es proposen sis rutes que són: 

-1. Llucmajor-Porreres-Felanitx-Portocolom-Santanyí-ses Salines. 

-2. Manacor-Porto Cristo-Sant Llorenç-Cala Millor-Son Servera-Capdepera-Artà-Can Picafort-Muro. 

-3. Puigpunyent-Galilea-es Capdellà-Peguera-Camp de Mar-Port d’Andratx-Sant Elm-Andratx-
Estellencs-Banyalbufar-Esporles. 

-4. Inca-Selva-Lluc-Pollença-Port de Pollença–Formentor-Alcúdia-Port d’Alcúdia-s’Albufera- sa Pobla. 

-5. Valldemossa-Deià-Sóller-Port de Sóller-Jardins d’Alfàbia (Bunyola). 

 

  



Pla de vies ciclistes per a l’illa de Mallorca 

 

 91 

Per la seva banda la major part de municipis turístics presenten una oferta de rutes cicloturístics dintre del 
marc de la promoció turística. A continuació es mostren les rutes ofertades a les planes webs municipals. 

Ajuntaments de Son Servera – Sant Llorenç des Cardassar. 

A la plana sonservera.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/6_4776_2.pdf i a la plana web 
visitcalamillor.com del consorci de Turisme de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar es promocionen les 
següents rutes cicloturístiques: 

Ruta Dificultat km 

Cala Millor – Porto Cristo baixa 27,26 

Son Carrió baixa 16,64 

Cala Millor – Port Vell – Son Servera baixa 11,85 

Sant Llorenç “volta per Infern” mitjana 47,30 

Cala Millor – cap des Pinar baixa 16,45 

Cala Millor –Artà- Canyamel-Coves d’Artà mitjana 43,95 

Cala Millor –Son Servera - Artà- Sant Llorenç mitjana 43,72 

Via verda Manacor - Artà baixa 28,53 

Circuit cicloturístic sa Coma-costa des Pins-Son Servera baixa 20 

Taula 25. Rutes de ciclisme promocionades pels Ajuntaments de Son Servera i de Sant Llorenç. 
Font: sonservera.es. 

Ajuntament de Manacor: 

A la plana web visitmanacor.com/index.php/ca/cicloturisme es promocionen les següents rutes cicloturístiques: 

Ruta Dificultat km 

Manacor per l’interior baixa 29,75 

Manacor per la costa de Llevant baixa 16,65 

Taula 26. Rutes de ciclisme promocionades per l’Ajuntament de Manacor. 
Font: visitmanacor.com. 

Ajuntament de Santanyí: 

A la plana web ajsantanyi.net/imgdb/archivo_doc258798.pdf es promocionen les següents rutes 
cicloturístiques: 

Ruta Dificultat km 

Santanyí-cap de ses Salines-cala Llombards mitjana 13,4 

Santanyí-cala Santanyí-cala Figuera-s’Amarador-la Costa-
santuari de Consolació 

mitjana 22,5 

s’Alqueria Blanca-sa Font de n’Alis-Portopetro-cala d’Or. baixa 22,1 

Taula 27. Rutes de ciclisme promocionades per l’Ajuntament de Santanyí. 
Font: ajsantanyi.net. 

Ajuntament de Campos: 

A la plana web rebost.ajcampos.org  es promocionen les següents rutes cicloturístiques: 
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Ruta Descripció km 

Volta des Revellar Camí rural asfaltat, bon estat 5/10 

Rutamar Carril-bici asfaltat, bon estat 11 

Volta dels Ametlers Camí rural asfaltat, bon estat 5/10 

sa Barrala Carretera secundària + trams camins rurals 15 

Sant Blai Camí rural asfaltat, bon estat 2,6 

Volta des Palmer Camí rural asfaltat, bon estat 3 

es Salobrar Camí de terra, no apte per rodes delicades 3 

Taula 28. Rutes de ciclisme promocionades per l’Ajuntament de Campos. 
Font: rebost.ajcampos.org. 

Ajuntament de Llucmajor. 

A la plana web visitllucmajor.com es promocionen les següents rutes cicloturístiques: 

Ruta 

Llucmajor-Gràcia-Cura-Randa-Algaida-s’Aranjassa-Plajta de Palma-es cap Blanc-Llucmajor 

Llucmajor-camí de sa Torre-es cap Blanc-s’Estanyol-sa Ràpita-Campos-camí de Son Marrano-Llucmajor 

s’Arenal-camí de sa Torre-LlucmajorCamí de ses Puntes de Galdent-camí de sa Talaia Romanina-
Llucmajor 
s’Arenal-es Cap Blanc-Cas Busso-Camí de sa Torre-s’Arenal 

s’Arenal-camí de sa Torre-camí de Cala Pi-Llucmajor-camí de s’Àguila-camí de sa Torre-s’Arenal 

Taula 29. Rutes de ciclisme promocionades per l’Ajuntament de Llucmajor. 
Font: visitllucmajor.com. 

Ajuntament de Calvià. 

A la plana web visitcalvia.com es promocionen les següents rutes cicloturístiques: 

Ruta Dificultat km 

RB1 Posta de sol tramuntana Mitjana / alta 75 

RB2 Calvià baixa 34 

RB3 Ametlers en flor i vinys mitjana 110 

RB4 Palmanova - Magaluf baixa 55 

RB5 Disfruta Peguera Baixa / mitjana 64 

Taula 30. Rutes de ciclisme promocionades per l’Ajuntament de Calvià. 
Font: visitcalvia.com. 

 
Ajuntament de Pollença. 

A la plana web pollensa.com/ca/places/ciclisme/ es promocionen les següents rutes cicloturístiques: 

Ruta Dificultat km 

Pollença-Lluc-Caimari-Campanet-port 
de Pollença 

Difícil 62,4 

Port de Pollença-Formentor-cap de 
Formentor 

Difícil 18,86 

Camins del Pla i l’Albufereta Fàcil 39,82 

Badia de Pollença – Santuari de la Mitjana 14,1 
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Ruta Dificultat km 

Victòria 

Port de Pollença-Inca-Campos Difícil 86 

Taula 31. Rutes de ciclisme promocionades per l’Ajuntament de Pollença. 
Font: pollensa.com. 

Ajuntament d’Alcúdia. 

A la plana web alcudiamallorca.com/es/que_hacer/turismo-activo-en-alcudia-(mallorca)/cicloturismo.html es 
promocionen les següents rutes cicloturístiques: 

Ruta Dificultat km 

Badia de Pollença-Formentor Mitjana / alta 60 

Alcúdia – parc natural de s’Albufera Fàcil , sense asfaltar 30 

Artà – cales del nordest de Mallorca Mitjana 100 

Alcúdia-Badia de Pollença-Pollença-
Lluc-Caimari-Selva-sa Pobla-Alcúdia 

Alta 90 

Taula 32. Rutes de ciclisme promocionades per l’Ajuntament d’Alcúdia. 
Font: alcudiamallorca.com. 

 
Ajuntament de Muro. 

A la plana web ajmuro.net/municipi/itineraris.ct.html es promocionen les següents rutes cicloturístiques: 

Ruta Dificultat km 

Morell-Bisbe Massanet - 5 

Son Jeroni – Son Blai - 9 

Ermita de Sant Vicenç - 8 

Vinromà - 11 

Taula 33. Rutes de ciclisme promocionades per l’Ajuntament de Muro. 
Font: ajmuro.net. 

 
 

De l’anàlisi de la informació anteriors es desprèn clarament que els itineraris preferits pels usuaris esportius es 
concentren a la serra de Tramuntana i concretament al seu sector nord-est (far de Formentor, coll de Femenia, 
sa Calobra, coll de sa Batalla...). 

Sa Calobra és una destinació molt popular i el seu poder d’atracció es multiplica gràcies al fet hi ha equips 
professionals que l’han escollit per fer part del seu treball de pretemporada i el promociones a través del 
canal Youtube. Per exemple el “Cycling Training Camp Team SKY 2016 Mallorca” de l’equip anglès SKY ja 
comptabilitza 63.971 visites (youtube.com/watch?v=9Jo2JaYZzek&t=55s). 

Fora de les muntanyes destaquen els recorreguts de la badia de Pollença (802 activitats registrades a 
Strava) i de la badia de Palma (561 activitats registrades a Strava) i també els que inclouen en el seu 
recorregut algun dels santuaris i ermites més importants com Cura, Bonany, Sant Salvador o Lluc. 
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Com hem dit la major part d’itineraris anteriors són recorreguts prioritàriament pels ciclistes esportius. Alguns 
d’ells però són també molt emprats per ciclistes urbans. En primer lloc cal citar el carril bici que recorre la 
badia de Palma i en segon lloc el que recorre la badia de Pollença. 

Entre els que no apareixen a la llista anterior però són recorreguts habituals dels ciclistes urbans cal senyalar 
el carril bici de la Universitat i el passeig Calvià. Amb una menor importància tenim el carril bici entre Calvià 
i es Capdellà o el carril bici entre Sencelles i Biniali. 

Exemples de carrils bicis emprats pels dos tipus d’usuaris són el carril bici entre Porto Cristo i les 
urbanitzacions de cala Anguila i de s’Illot o el carril bici que recorre la costa dels municipis de Sant Llorenç i 
de Son Servera, entre sa Coma i la costa des Pins. 

El portal strava.com ens facilita algunes informacions adicionals com per exemple que la major part 
d’actitivitats es concentren al matí, amb una punta sobre les 9 hores. Pel que fa als mesos en què es realitzen 
les activitats destaquen els mesos de primavera, amb una punta al mes d’abril. Fora d’aquest període 
destaca en segon lloc el mes d’octubre. Els recorreguts de les badies de Pollença i de Palma es realitzen a 
qualsevol hora del dia amb llum solar i durant tot l’any. 

Finalment s’ha de senyalar que algun dels itineraris destacats coincideixen amb proves ciclistes que 
concentren un gran nombre de participants. És el cas de l’Ironman que fou celebrat el 9 de maig de 2015 o 
el Mallorca 312 (i la seva versió reduïda de 167 km) celebrat el 25 d’abril. 
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6. PROPOSTES 

6.1 Categorització de les vies en funció de la seva aptitud per a l’ús de 
les bicicletes 
Desprès de l’anàlisis de distintes característiques de les carreteres i camins que formen la xarxa viària de 
l’illa, tant les de titularitat insular com municipal,  es classifiquen de la següent manera en base a la seva 
aptitud per a l’ús de les bicicletes. 

El factor principal que determina aquesta aptitud és la densitat de trànsit, que s’ha calculat a partir de la 
Intensitat mitjana diària (IMD) de les carreteres corresponent a l’any 2015. Així es consideren vies preferents 
aquelles que tenen una IMD menor a 5.000 vehicles/dia. Les vies aptes són aquelles que tenen una IMD 
situada entre els 5.000-10.000 vehicles/dia. Finalment les vies no recomanades són aquelles que tenen una 
IMD superior als 10.000 vehicles/dia. 

Ara bé aquest criteri no s’ha seguit de manera estricta sinó que ha estat modulat en funció de la disponibilitat 
o no de rutes alternatives per als principals recorreguts. 

6.1.1. Vies preferents: Vies secundàries,veïnals o de servei.  

Aquestes vies són les ideals pels desplaçaments amb bicicleta i són l’opció prioritària a l’hora de definir una 
xarxa  de possibles recorreguts entre poblacions.  Aquestes vies seran senyalitzades com a vies preferents 
per a ciclistes i es cuidarà que el seu ferm sigui mantingut en òptimes condicions.  

Tot i això no és possible comunicar totes les poblacions amb aquest tipus de vies, així sovint serà  necessari 
emprar carreteres de la xarxa bàsica, sempre que aquestes tinguin un trànsit mitjà.  

Les vies preferents sumen un total de 725 km. La major part formen part de la xarxa terciària. Pertanyents al 
Consell de Mallorca s’identifiquen les següents vies preferents: 

Codi Carretera Competència km 

Ma-1016 Calvià (Ma-1015) / Ma-1041 Consell 11,2 

Ma-1021 Ma-1 (Port d'Andratx) / Ma-1022 Consell 0,8 

Ma-1021 Ma-1022-Far Consell 0,8 

Ma-1022 Ma-1 / Port d'Andratx (Ma-1021) Consell 2,0 

Ma-1022 Consell / Alaró (Ma-13A-TM) Consell 1,8 

Ma-1031 Andratx (Ma-10) / es Capdellà (Ma-1015) Consell 8,2 

Ma-1032 Capdellà(Ma-1031)/Puigpunyent (Ma-1041,Ma-1101) Consell 11,2 

Ma-1043 coll de sa Creu (Ma-1044 / Ma-1016) Consell 8,3 

Ma-1101 Puigpunyent (Ma-1032,Ma-1041) / Ma-1100 Consell 9,8 

Ma-2021 Santa Maria (Ma-2020) / Alaró (cantó c. Cladera) Consell 7,0 

Ma-2100 Bunyola (Ma-2010, Ma-2020) / Alaró (Ma-2110) Consell 19,3 

Ma-2110 Inca (Ma-13 A) / Alaró (Ma-2100) Consell 12,3 

Ma-2112 Inca(rot.c. J Bautista)/Mancor de la Vall, av. 2 d'abril Consell 4,5 

Ma-2113 Lloseta (Ma-2110, Ma-2111) / Ma-2112 Consell 3,0 

Ma-3010 Santa Maria, pk 0 / Pòrtol (Ma-3014) Consell 4,0 

Ma-3017 sa Cabaneta – Carretera de Sineu Ma-3011 Consell 3,6 



Pla de vies ciclistes per a l’illa de Mallorca 

 96 

Codi Carretera Competència km 

Ma-3021 Biniali (Ma-3020) / Binissalem (Ma-13 A) Consell 5,3 

Ma-3110 Ma-3011 / Ma-3020 Consell 6,2 

Ma-3140 Sencelles (Ma-3120) / Ma-3011 Consell 3,8 

Ma-3300 Sineu (Ma-3130, Ma-3510) / Petra (Ma-3220) Consell 0,6 

Ma-3321 camí de Bendrís, Manacor (Ma-15 C) / Ma-3330 Consell 10,5 

Ma-3322 camí de Conilles, Manacor (Ma-15 C) / Ma-12 Consell 15,7 

Ma-3323 camí de Calicant, Ma-3322/Sant Llorenç (Ma-15 F) Consell 9,0 

Ma-3330 Ma-12 / Petra (Ma-3220, Ma-3320 A) Consell 15,2 

Ma-3334 Ma-12 / camí de Carrossa Consell 3,4 

Ma-3443 Ma-3440, Ma-3521 / Ma-3430 Consell 2,1 

Ma-5010 Llucmajor (Ma-19 A) / Algaida (Ma-15 E) Consell 9,5 

Ma-5111 Ma-5110 / Vilafranca (Ma-15 A) Consell 7,7 

Ma-6015 Llucmajor (Ma-19 A) / Ma-6014 Consell 11,1 

Ma-6031 Ma-6014 / Campos (Ma-19) Consell 6,0 

Ma-6110 Ma-6100 / far de cap de ses Salines Consell 9,1 

TOTAL   223 

 
Taula 34. Vies preferents pertanyents a la xarxa insular de carreteres. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Foto 19. El camí d’Infern entre les carreteres Ma-3323 i Ma-3334 és un exemple de via preferent. 
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Foto 20. El camí de Muro és un exemple de via preferent. 
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Les vies preferents pertanyents a la xarxa local s’identifiquen a la següent taula: 

Nom km 
Ariany a Maria 1,29 
Binissalem a Lloseta 2,38 
Binissalem a Sencelles 5,31 
Caimari a Binibona 2,40 
Campanet a Ullaró 2,18 
Campos a camí des Palmer 5,29 
Camí d'Infern 9,10 
Camí d'en Saco 1,44 
Camí de Binialmara 0,92 
Camí de Ca na Gallura 0,97 
Camí de Cal Correu 1,68 
Camí de Cala Figuera 3,56 
Camí de Can Bou Ros 1,16 
Camí de Can Bregat 3,14 
Camí de Can Canaveret 1,14 
Camí de Can Florit 2,59 
Camí de Can Porquer 2,00 
Camí de Castellitx 6,86 
Camí de Llenaira 1,43 
Camí de Marina 1,36 
Camí de Morelló 6,59 
Camí de Muntanya 2,98 
Camí de Muntanya tram Algaida 3,36 
Camí de Passatemps 1,62 
Camí de Pedaç 1,37 
Camí de Sant Jordi 3,09 
Camí de Santa Eulària 1,76 
Camí de So na Moixa 4,71 
Camí de Son Amar 0,89 
Camí de Son Ametler 3,94 
Camí de Son Colom 5,31 
Camí de Son Elsebits 2,25 
Camí de Son Fangos Manacor 7,56 
Camí de Son Garrot 4,35 
Camí de Son Guineu 1,78 
Camí de Son Jordi 1,03 
Camí de Son Marrano 3,63 
Camí de Son Mas de la Marina 2,19 
Camí de Son Mesquida 8,70 
Camí de Son Mieres 0,79 
Camí de Son Pillo 6,43 
Camí de Son Roig 1,32 
Camí de Son Santjoan 0,59 
Camí de Son Valls 7,71 
Camí de Son Xorc 9,92 
Camí de Vallgornera 13,99 
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Nom km 
Camí de cala Pi 4,01 
Camí de cala Torta 8,69 
Camí de la Real 4,18 
Camí de la Victòria 5,63 
Camí de na Burguera 3,45 
Camí de na Maians 3,13 
Camí de na Pontons 3,17 
Camí de na Pontons Muro 4,63 
Camí de na Reus 1,51 
Camí de sa Gruta 4,07 
Camí de sa Torre 10,64 
Camí de sa Torre Santanyí 4,53 
Camí de sa Torre a Ma-6014 5,71 
Camí de sa Vinyola 3,03 
Camí de ses Deveres 1,28 
Camí de ses Planes 7,66 
Camí de ses Rotes des Cavallers 3,31 
Camí de ses Tanquetes 1,22 
Camí del molí d'en Sopa al Rafal Pudent 2,10 
Camí del molí d'en Sopa al camí des Presos 2,49 
Camí dels Horts de Llodrà 1,76 
Camí des Barrancó 1,64 
Camí des Braçals 4,73 
Camí des Colcador de sa Nuvia 7,27 
Camí des Molinar de Son Colomar 2,86 
Camí des Palmer 15,05 
Camí des Pouets 1,81 
Camí des Pouets a Ma-3431 0,50 
Camí des Presos 5,08 
Camí des Rafalet 3,53 
Camí des Raiguer 9,00 
Camí vell d'Algaida 3,86 
Camí vell d'Orient 2,25 
Camí vell de Campanet a Pollença 10,18 
Camí vell de Felanitx a Santanyí 5,43 
Camí vell de Muro 17,46 
Camí vell de Porreres 8,33 
Carrer Ribes 0,50 
Carrer de Can Perot 0,44 
Carrerassa de Son Morro 4,45 
Carril de Can Bregat 0,17 
Coll des Vidriers 1,99 
Consell a Alaró 1,67 
Costitx a Inca 1,74 
Ermita de Bonany 3,60 
Ermita de Santa Llúcia 2,30 
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Nom km 
Inca a Biniamar 2,39 
Inca a Campanet 6,06 
Inca a Lloseta 2,39 
Inca a Ma-13 A 1,03 
Inca a Moscari 1,19 
Inca a camí vell de Muro 2,48 
Inca a sa Pobla 8,26 
Lloseta a Selva 2,48 
Llubí a Maria 6,91 
Llubí a Muro 3,93 
Llubí a camí vell de Muro 4,15 
Llucmajor a Algaida 7,58 
Llucmajor a Gràcia 4,99 
Llucmajor-Gràcia a Ma-5010 1,02 
Ma-14 a Ma-19 6,03 
Ma-14 a camí des Mussol 0,82 
Ma-3120 a Jornets 2,49 
Ma-3340 a Maria 2,35 
Ma-3431 a Ma-3432 3,02 
Ma-4012 a cala Marçal 4,28 
Mancor a Caimari 3,88 
Moscari a Binibona 2,55 
Moscari a Ma-3500 6,58 
Muro a Santa Margalida 5,84 
Petra a Maria 4,57 
Port des Canonge 4,68 
Ruberts a Lloret 3,72 
Santa Eugènia a ses Alqueries 1,52 
Santa Eugènia a ses Olleries 1,99 
Santa Maria a Alaró 5,76 
Santuari de Monti-sion 1,76 
Selva a Campanet 4,93 
Son Macià a Ma-4014 4,44 
Transversal Caimari a Binibona 0,71 
Transversal al camí vell de Porreres 2,72 
Transversal camí Inca-sa Pobla a Búger 1,09 
sa Pobla a Ma-3431 5,34 
TOTAL 502,03 

Taula 35. Vies preferents pertanyents a la xarxa local. 
Font: Elaboració pròpia 
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6.1.2. Vies aptes. Vies amb trànsit moderat.  

Corresponen bàsicament a la xarxa secundària de carreteres de Mallorca i en elles segons la major o menor 
incidència de trànsit, distàncies a unir i característiques pròpies de la via en alguns casos s’han d’executar 
obres de condicionament per tal de millorar la seguretat dels ciclistes. Aquestes poden ser mitjançant carrils 
bicis segregats, ampliant vorades o fent intervencions puntuals en alguns punts crítics. 

Les vies aptes sument un total de 1.144 km. Pertanyents al Consell de Mallorca s’identifiquen les següents vies 
aptes : 

Codi Carretera km 

Ma-1 C Cas Català / enllaç cala Figuera (Ma-1) Ma-1 - Límit TM 2,0 

 Límit TM - Ma-1 8,1 

Ma-10 Pollença (Ma-2200) / rot. Variant Andratx (Ma-19) 111,0 

Ma-1012 Peguera, bulevard / Ma-1015 (es Capdellà) 5,6 

Ma-1013 Ma-1 / Santa Ponça 2,3 

Ma-1014 urb. Galatzó (Ma-1) / Ma-1015 3,3 

Ma-1015 Palmanova (Ma-1 C) / es Capdellà (Ma-1012) 9,6 

Ma-1020 Port d’Andratx (Ma-1) / es Camp de Mar (Ma-1 A) 4,8 

Ma-1030 Andratx (Ma-10) / Sant Elm 7,5 

Ma-1040 Palma (Ma-20) / Ma-1120 9,4 

Ma-1041 Ma-20 /Puigpunyent (Ma-1101,Ma-1032) 12,2 

Ma-1042 Ma-1041 / Establiments (Ma-1040) 2,4 

Ma-1044 Sant Agustí, c. Joan Miró / Palma, plaça Pont 5,3 

Ma-1050 camí de s'Estret (Ma-1022 /s'Arracó Ma-1030) 2,2 

Ma-11 Rodona de Palmanyola / Port de Sóller, accés zona portuària 10,1 

Ma-11 Ma-10 / Port de Sóller 2,3 

Ma-11 A coll de Sóller (boca sud / boca nord túnel Ma-11) 10,6 

Ma-1110 Palma (Ma-20) / Ma-1140 7,4 

Ma-1120 Ma-1110 / Esporles (Ma-1040) 4,8 

Ma-1130 Ma-10 / Valldemossa (Ma-1110) 0,9 

Ma-1131 Ma-10 / Port de Valldemossa 5,6 

Ma-1140 Ma-11 (Palmanyola) / Ma-1110 (s'Esgleieta) 3,3 

Ma-12 Artà (Ma-15) / Port d’Alcúdia (av. Tucà) 30,7 

Ma-13 A torrent Gros (Marratxí)/enllaç sa Pobla (Ma-13) 37,6 

Ma-14 Felanitx (Ma-5120) / Manacor (Ma-15 C) 12,8 

Ma-2020 Santa Maria (Ma-13 A) / Bunyola (Ma-2100, Ma-2010) 9,2 

Ma-2021 Santa Maria (Ma-2020) / Alaró (cantó c. Cladera) 7,0 

Ma-2220 Port Pollença (Ma-2200A, Ma-2210)/Alcúdia (Ma-13) 7,5 

Ma-2022 Consell (Ma-13 A) / Alaró (cantó c. Joan Rosselló) 2,7 

Ma-2030 Palmanyola (Ma-11) / Ma-2020 3,4 

Ma-2031 rot. Son Castelló / Ma-2030 8,2 

Ma-2032 Ma-2030 / Ma-2020 1,1 

Ma-2040 Ma-13 A / Ma-2020 4,6 

Ma-2111 Ma-13 A / Lloseta (Ma-2110, Ma-2113) 3,4 
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Codi Carretera km 

Ma-2111 A Ma-2111 / Lloseta (estació FC) 1,7 

Ma-2112 Inca(rot.c. J Bautista)/Mancor de la Vall, av. 2 d'abril 4,5 

Ma-2114 Ma-2112 / Selva (Ma-2130) 2,2 

Ma-2120 Ma-10 / Fornalutx (Ma-2121) 1,8 

Ma-2121 Sóller (c.Alqueria des Comte, torrent) / Fornalutx, plaça (Ma-2120) 3,0 

Ma-2122 Sóller (Ma-2121) / Sóller (camp de futbol) 0,9 

Ma-2123 Sóller, camí de ses Argiles (Ma-2122, c. futbol/Ma-10) 1,2 

Ma-2124 camí de sa Figuera (Ma-10 / Port de Sóller, Ma-11) 5,0 

Ma-2130 Inca (Ma-13 A, Ma-3440) / Lluc (Ma-10) 14,9 

Ma-2131 Selva (Ma-2130) / Campanet, carrer Major 6,2 

Ma-2132 Ma-13 A / Campanet, carrer Son Massanet 1,2 

Ma-2140 Ma-10 / Lluc 0,7 

Ma-2141 Ma-10 / sa Calobra, desdoblament inclòs 13,1 

Ma-2200 A Travessera Port de Pollença (Ma-2200 / Ma-2220) 0,6 

Ma-2201 Ma-13 / Pollença (Ma-2200, Ma-2202) 7,0 

Ma-2202 c. Almadrava,Pollença (Ma-2200, Ma-2201)/Ma-2220 6,5 

Ma-2203 Ma-2200 / cala Sant Vicenç 4,0 

Ma-2210 Port Pollença (Ma-2220,Ma-2200A)/Cap Formentor 19,6 

Ma-3010 Santa Maria, pk 0 / Pòrtol (Ma-3014) 4,0 

Ma-3011 camí vell de Sineu (Palma (Ma-15)/Sineu (Ma-3130) 30,8 

Ma-3016 Sant Marçal a Ma-3030 1,5 

Ma-3018 Ma-15 / Ma-20 1,2 

Ma-3020 Sencelles(Ma-3110, Ma-3120)/Ma-3030 8,3 

Ma-3021 Biniali (Ma-3020) / Binissalem (Ma-13 A) 5,3 

Ma-3030 Ma-13 / Ma-3020 2,8 

Ma-3040 Ma-3020 / Santa Eugènia (Ma-3100) 3,5 

Ma-3100 Ma-15 / Santa Eugènia (Ma-3040) 6,8 

Ma-3110 Ma-15 / Ma-3011 3,3 

Ma-3120 Inca (Ma-13 A) / Sencelles (Ma-3020, Ma-3110) 8,1 

Ma-3121 Sencelles (Ma-3120) / Costitx (Ma-3241) 4,7 

Ma-3130 Ma-15 / Sineu (Ma-3300, Ma-3510) 13,7 

Ma-3131 Algaida (Ma-15 E) / Ma-3200 4,5 

Ma-3140 Ma-3011 / Pina (Ma-3130) 3,3 

Ma-3200 Ma-3130 / Montuïri (Ma-3210, Ma-3220) 5,6 

Ma-3201 Montuïri (romanent Ma-15) / Ma-3200 3,5 

Ma-3220 Sant Joan (Ma-3222)/Petra(Ma-3320A,Ma-3330) 7,8 

Ma-3221 Montuïri (Ma-3200) / Ma-3230 2,5 

Ma-3222 Ma-15 / Sant Joan (Ma-3220) 4,2 

Ma-3230 Ma-3220 / Ma-3200 6,2 

Ma-3231 Ma-3230 / Lloret (Ma-3130) 3,5 

Ma-3232 Ma-3230 / Sineu (carrer Sant Jaume, creu de terme ) 5,4 

 Ma-3132 - Petra 9,2 
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Codi Carretera km 

Ma-3310 Ma-15 / Petra (Ma-3220) 4,6 

Ma-3331 Ma-12 / rot. Betlem 7,8 

Ma-3333 Artà / ermita de Betlem 9,5 

Ma-3334 Ma-12 / camí de Carrossa 3,4 

Ma-3340 Petra (Ma-3320, Ma-3330) /Santa Margalida (Ma-3430, Ma-3440) 11,0 

Ma-3341 Ma-3440 / Ariany, carrer Sol 1,3 

Ma-3400 Ma-12 / Santa Margalida (Ma-3440) 9,1 

Ma-3401 Santa Margalida, c. Santa Catalina Thomàs / Ma-3400 1,9 

Ma-3402 Ma-3400 / Ma-3410 1,8 

Ma-3411 Ma-3410 / Muro, carrer Pere Fornés 5,2 

Ma-3412 Santa Margalida (Ma-3410) / Ma-3411 2,9 

Ma-3413 Ma-3410 / Can Picafort (Ma-12) 3,6 

Ma-3420 Ma-13 / sa Pobla (Ma-3450) 2,0 

Ma-3421 Ma-13 / sa Pobla (Ma-3450) 1,8 

Ma-3422 Búger, carrer Sol/sa Pobla, futura Ma-3450(ronda fase III) 3,2 

Ma-3423 Ma-13 A,Ma-2132 / Búger, pl Constitució 1,3 

Ma-3430 sa Pobla(Ma-3450)/Santa Margalida(Ma-3340,Ma-3440) 9,5 

Ma-3431 camí des Marjals, Muro (Ma-3430) / a pk 4,3 5,5 

Ma-3432 camí Son Morei, Muro, carrer Comtat / Ma-3431 5,0 

Ma-3433 camí de s'Albufera, sa Pobla ( Ma-3450) / a pk 1+900 1,9 

Ma-3440 Inca (Ma-13 A, Ma-2130) / Santa Margalida (Ma-3400) 19,0 

Ma-3441 Llubí, entrada / Ma-3500 3,0 

Ma-3442 Ma-3440, Ma-3512 / Muro (Ma-3430) 4,5 

Ma-3460 Variant d’Alcúdia (Ma-13 / camí d'Alcanada) 5,1 

Ma-3470 Accés es Murterar (Ma-3460 / Ma-3433) 3,7 

Ma-3500 Ma-3440 / Muro (Ma-3430) 9,1 

Ma-3501 Ma-3500 / sa Pobla, futura Ma-3450 (ronda fase III) 4,1 

Ma-3510 Sineu (Ma-3130, Ma-3300) / Maria (Ma-3520,Ma-3513) 6,3 

Ma-3511 Sineu (Ma-3130) / Llubí (Ma-3440) 5,6 

Ma-3512 Sineu (Ma-3510) / Ma-3440, Ma-3442 7,5 

Ma-3513 Maria de la Salut (Ma-3520) / Ma-3512 3,2 

Ma-3520 Ma-3340 / Maria (Ma-3510 A, Ma-3342) 3,5 

Ma-4010 Felanitx (Ma-14) / rot. Portocolom 11,5 

Ma-4011 Ma-4010 / ermita de Sant Salvador 5,0 

Ma-4012 s'Alqueria Blanca (Ma-19) / Ma-4010 9,3 

Ma-4013 Calonge (Ma-4012) / Cala d’Or, rotonda pk 3,2 3,2 

Ma-4014 Ma-4010 / Porto Cristo, carrer Mar 15,7 

Ma-4015 Ma-4014 / Manacor, ronda des Port 8,7 

Ma-4016 Ma-14 / Calonge (Ma-4012) 5,1 

Ma-4021 Manacor, Passeig del ferrocarril / s’Illot,davant mar 8,5 

Ma-4022 Sant Llorenç (Ma-4030) / Ma-4021 3,1 



Pla de vies ciclistes per a l’illa de Mallorca 

 104 

Codi Carretera km 

Ma-4023 Porto-Cristo (Ma-4020) / Son Servera (Ma-404 A) 11,0 

Ma-4024 Porto Cristo (Ma-4023) / Son Carrió (Ma-4021) 4,7 

Ma-4025 Ma-4023 / Cala Morlanda, davant la mar 1,4 

Ma-4026 Ma-4023 / Cala Millor, Ma-4027 0,8 

Ma-4027 Ma-4023 / Cala Bona, davant la mar 2,5 

Ma-4030 Sant Llorenç (Ma-15 F) / Son Servera (Ma-4040), rot. 7,3 

Ma-4031 Son Servera (Ma-4030, Ma-4040) / Ma-15 6,2 

Ma-4032 Ma-4040 / Port Vell, carretera Costa dels Pins 3,1 

Ma-4033 Ma-4032 / Ma-4040 1,1 

Ma-4034 Son Servera (Ma-4023) / Ma-4032 2,0 

Ma-4040 A Travessera Son Servera (Ma-4023 / Ma-4040) 0,4 

Ma-4041 Ma-4040 / Ma-4042 4,9 

Ma-4042 Artà (Ma-15) / Coves d'Artà 10,6 

Ma-4043 Capdepera (Ma-15 B) / es Carregador 1,7 

Ma-5010 Llucmajor (Ma-19 A) / Algaida (Ma-15 E) 9,5 

Ma-5011 Camí Fondo 3,2 

Ma-5013 Ma-19 A / Ma-15, Ma-5014 3,2 

Ma-5014 Ma-15 / Sant Jordi 1,4 

Ma-5017 Ma-5010 / Montuïri (Ma-15) 7,6 

Ma-5018 Randa (Ma-5017) / Cura 4,8 

Ma-5020 Llucmajor(Ma-19A)/Porreres(Ma-5100,Ma-5030A,Ma-5040) 12,0 

Ma-5030 Montuïri (Ma-15, Ma-3210) / Porreres (Ma-5040) 8,3 

Ma-5040 Porreres(Ma 5101)/Campos (Ma-19) 9,8 

Ma-5100 Porreres (Ma-5020,Ma-5030A,Ma-5040) / Felanitx (Ma-14) 12,6 

Ma-5101 Porreres (Ma-5040) / Ma-5111 7,3 

Ma-5110 Ma-15, Ma-3310 / Felanitx (Ma-5100) 12,2 

Ma-5111 Ma-5110 / Vilafranca (Ma-15 A) 7,7 

Ma-6011 s’Arenal, c. Sant Cristòfol / s’Aranjassa (Ma-19 A) 4,7 

Ma-6012 Camí de Son Fangos, Ma-30 / Ma-6011. Tallat per aeroport 2,7 

Ma-6014 Circuit Estratègic (s'Arenal a Ma-6040) 1,0 

Ma-6015 Ma-6014 / s’Estanyol (Ma-6021) 4,0 

Ma-6020 A Llucmajor(Ma-19 A) / rot. Son Noguera 2,7 

Ma-6020 Brot. Enllaç Ma-19 / rot. (Ma-6014) 1,7 
Ma-6021 s’Estanyol (Ma-6015) / sa Ràpita (Ma-6030) 2,9 

Ma-6030 Campos (Ma-19) / sa Ràpita (Ma-6021) 10,2 

Ma-6031 Ma-6014 / Campos (Ma-19) 6,0 

Ma-6040 Campos (Ma-19) / Ma-6100 11,8 
Ma-6100 ses Salines (Ma-6101) / Colònia de Sant Jordi 5,9 

Ma-6101 ses Salines ( Ma-6100) / Ma-6040, Ma-6014 4,0 
Ma-6102 Santanyí, c.Pontàs (creu terme) / Cala Figuera, port 4,8 

TOTAL  1.059,4 

Taula 36. Vies aptes incloses a la xarxa insular de carreteres 
Font: Elaboració pròpia 
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Foto 21. La carretera Ma-4021 entre Manacor i Son Carrió és un exemple de via apta. 
Les vies aptes pertanyents a la xarxa local s’identifiquen a la següent taula: 

Nom km 
Camí d'Alcúdia al Port d'Alcúdia 1,76 
Camí de Can Bogueta 0,56 
Camí de Gènova 2,99 
Camí de Pòrtol a Ma-3011 4,70 
Camí de Son Fangos (es Pil·larí) 2,36 
Camí de Son Gelabert (Lloret) 1,59 
Camí de Son Serra de Marina 2,00 
Camí de cala Llombards 3,29 
Camí de cala Mesquida 4,25 
Camí de l'Albufera 0,73 
Camí de les Meravelles 1,33 
Camí de sa Torre 0,43 
Camí de ses Quarterades (Calvià) 1,41 
Camí del ParcBIT 0,44 
Camí del molí d'en Valero (Petra) 0,36 
Camí dels Reis 5,27 
Camí vell de Porreres 1,07 
El Toro a Ma-1 5,79 
Ermita de Santa Magdalena 3,33 
Ma-13 A a Pòrtol 5,12 
Ma-14 a Son Macià 3,00 
Ma-3011 a camí Fondo 1,39 
Ma-4012 a Portocolom 2,18 
Ma-4014 a Cala Mendia 0,72 
Ma-4014 a Cales de Mallorca 6,89 
Ma-4034 a Son Servera 1,86 
Ma-5010 a Randa 0,32 
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Nom km 
Portopetro a cala d'Or i cala Ferrera 6,15 
Sant Jordi a s'Aranjassa 1,58 
Santa Ponça a Ma-1 3,48 
Son Carrió a Cala Millor 6,33 
sa Casa Blanca a Sant Jordi 1,90 
TOTAL 84,58 

Taula 37. Vies aptes pertanyents a la xarxa local. 
Font: Elaboració pròpia 

6.1.3. Vies no recomanades: Vies amb alta densitat  de trànsit.  

Les vies amb alta densitat de trànsit, si no compten amb via de servei,  es consideren como vies no 
recomanades i s’han de cercar recorreguts alternatius per carreteres secundàries o veïnals. Es senyalitzaran 
als panells informatius de la xarxa cicloturística com a vies no recomanades indicant-se el recorregut 
alternatiu.  

Les vies no recomanades sumen un total de 202 km. S’identifiquen les següents : 

Codi Carretera km 

Ma-5120 Campos – Felanitx 11,7 
Ma-19 Llucmajor – Santany 23,4 
Ma-6040 Campos- Carretera de ses Salines Ma-6101 11,8 
Ma-19 Santany-  s’Alqueria Blanca 4,4 
Ma-14 Felanitx- Manacor 12,8 
Ma-4020 Manacor- Portocristo 12,4 
Ma-15 Manacor- Sant Llorenç-Artà-Capdepera 24,3 
Ma-3320, Ma-3340, 
Ma-3301, Ma-3240 

Manacor–Inca 37,9 

Ma-3410 Santa Margalida – Can Picafort 5,5 
Ma-13A Carretera d’Alcúdia 13,1 
Ma-2200 Carretera de Pollença 19,1 
Ma-1 Peguera-Andratx 2,3 
Ma-3430 sa Pobla-Muro 9,5 
Ma-3431 Muro – Can Picafort 2,3 
Ma-11 Palma (Ma-20) / Rodona de Palmanyola 11,6 

Taula 38. Vies no recomanades. 
Font: Elaboració pròpia. 
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Foto 22. La carretera Ma-4020 entre Manacor i el Port és un exemple de via no recomanada. 
 

Els distints tipus de vies es representen al següent gràfic i es cartografien al Mapa nº 3: Tipologia vies que 
s’adjunta a l’annex cartogràfic. 

 

Gràfic 9. % Tipus de vies. 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Cal senyalar que algunes carreteres amb elevada intensitat de trànsit disposen d’una via amb vorada ampla 
(2 metres d’amplària) fet que facilita la circulació de les bicicletes en condicions de seguretat. Es tracta 
d’alguns trams de carreteres com la Ma-11 (entre Palma i Bunyola), la carretera vella d’Inca Ma-13 A, la 
Ma-2040 en el terme de Marratxí, la Ma-2130 entre Inca i Selva o la Ma-2200 entre Pollença i el port de 
Pollença, entre d’altres. 

10% 

55% 

35% 

% tipus de vies 
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Vies preferents
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Foto 23. La Ma-11 de Palma a Sóller és un exemple de carretera amb vorada ampla. 

Altres compten amb una via de servei que és emprada pels ciclistes com la Ma-15 Palma-Manacor o la Ma-
19 entre s’Arenal i Llucmajor. 

 

Foto 24. La carretera Ma-15 de Palma a Mancaor és un exemple de carretera amb via de servei molt utilitzada pels ciclistes. 

 

Per completar la descripció de la xarxa viària cal fer notar l’existència d’un conjunt de carrils bici que han 
estat desplegats principalment pels respectius ajuntaments. Aquests carrils es relacionen al capítol següent. 
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6.2 Actuacions i millores a realitzar a la xarxa   
Analitzada la informació dels capítols anteriors i els criteris que s’han establert es proposen les següents 
actuacions i millores a realitzar a la xarxa. 

1. Ctra Andratx (Ma-1) entre Peguera i Andratx. 

Aquesta via actualment soporta molt de trànsit i és un punt basic per la connectivitat dels cicloturistes de 
Costa de Calvià cap a la Serra de Tramuntana. Es proposa crear una via de servei segregada, aprofitant 
els trams que queden de la antiga carretera i que totalitzen 1,5 km aproximadament. 

 
Foto 25. Carretera Ma-1 entre Peguera  i Andratx 

 

Foto 26. Tram de l’antiga carretera d’Andratx 

2. Rodona de Portopí. 

Es proposa la reforma de l’entrega de l’autopista d’Andratx amb el passeig Marítim per tal de què el carril 
bici del passeig Marítim pugui continuar cap a cala Major. 
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Foto 27. Rodona de Portopí 

3. Ctra Valldemossa (Ma-1110) entre Rodona UIB i s’Esgleieta. 

En aquest tram convergeixen nombrosos  recorreguts i per tant és un tram amb alta intensitat de ciclistes per 
la qual cosa es proposa l’ampliació de les vorades. Es pot considerar l’aprofitament del ramal mort de 
l’antiga carretera.  

Es proposa permeabilitzar la rodona de la UIB per tal de permetre que els ciclistes que van per el carril bici 
poguessin continuar la seva marxa cap a Valldemossa sense haver d’arribar al ParcBIT  i a la inversa. 

Així mateix en el tram situat entre s’Esgleieta i Valldemossa es proposa l’ampliació de la vorada en punts 
concrets de la carretera en el sentit de la pujada de manera que els ciclistes puguin apartar-se 
momentàniament per tal de permetre l’avançament dels vehicles. 

 

 

Foto 28. Carretera de Valldemossa Ma-1110 (tram entre UIB i s’Esgleieta) 
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Foto 29. Tram de l’antiga carretera de Valldemossa 

 

4. Ctra s’Esgleieta -  Santa Maria (Ma-1140, Ma-2030) 

Aquesta via és l’eix transversal de distribució pel qual passen la majoria de ciclistes que després entraran a 
la Serra per les diverses carreteres transversals o retornen cap a Palma per les altres carreteres d’accés a 
Ciutat. Donada la intensitat de ciclistes que l’empren es proposa ampliar les vorades tal com ja s’ha fet en el 
tram de Marratxí (Ma-2040 ). 

 

Foto 30. Carretera Ma-1140 (s’Esgleieta a Ma-11). S’aprecia la manca de vorades. 
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Foto 31. Carretera Ma-2040 amb vorades amples destinades als ciclistes. 

 

5. Ctra des Pont d’Inca (Ma-13A) 

S’ha actuat recentment en aquest tram, reurbanitzant la carretera amb noves rodones i ampliant les vorades 
les quals han estat dotades de senyalització horitzonal destinada als ciclistes . Al tractar-se  d’una zona amb 
moltes urbanitzacions es proposa la construcció d’un carril segregat - passeig pel costat nord que uneixi el 
Pont d’Inca amb el Figueral i el centre comercial Festival Park . Aquest passeig pot discórrer pels espais lliures 
públics i la franja de protecció de la carretera i serà un element vertebrador de totes les urbanitzacions 
d’aquesta zona de Marratxí.  

 

Foto 32. Carretera Ma-13 A amb vorades amples destinades als ciclistes. 
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Foto 33. Carrers i espais lliures públics que separen la carretera Ma-13 A de les urbanitzacions situades al seu costat nord. 

6. Ctra de Manacor (Ma-15) entre Son Ferriol i Palma. 

Des de Manacor fins a Son Ferriol existeix via de servei i nomes queda un mínim tram fins arribar al polígon 
de Son Morro que s’hauria d’executar. Es proposa crear un carril bici segregat / passeig que connecti Son 
Ferriol amb Palma passant per l’hospital Son Llàtzer.  

 

Foto 34. Carretera Ma-15 D (tram Ma-30 – Son Ferriol) amb dos carrils i vorades estretes. 
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Foto 35. Carretera Ma-15 D (tram Palma - Ma-30) amb quatre carrils i vorades estretes. 

 

7. Ctra Coll d’en Rabassa – Can Pastilla. 

Quan estigui realitzat  el segon cinturó amb la seva via de servei aquesta es convertirà en la principal via de 
distribució dels cicloturistes de Platja de Palma, per tant en el tram que queda entre aquesta i el Coll d’en 
Rabassa augmentarà molt el trànsit de ciclistes i per tant es proposa que en aquesta via es doni continuïtat al 
carril bici segregat que vindrà de la via connectora. En cas d’impossibilitat de continuar el carril bici segregat 
es proposa una ampliació de vorades. 

 

Foto 36. Carretera Ma-19 A (tram Coll d’en Rabassa – Can Pastilla) 
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Foto 37. Carretera Ma-19 A (tram Coll d’en Rabassa – Can Pastilla) 

 

8. Ctra Aeroport-Son Oms. 

Es proposa unir l’Aeroport amb la via de servei del segon cinturó i el polígon de Son Oms emprant la traça 
del camí de Son Fangos. Es proposa el tractament de la carretera com una via de servei que actui també 
com a via de sortida dels cicloturistes de Platja de Palma. Es proposa també millorar l’accés al pas elevat 
sobre l’Autopista Ma-19 i que accedeix a la zona de ses Fontanelles. 

 

Foto 38. Carretera Aeroport – polígon de Son Oms (camí de Son Fangos) 
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Foto 39. Carretera Aeroport – polígon de Son Oms (camí de Son Fangos) 

 

Foto 40. Pas elevat sobre l’autopista Ma-19 
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9. Ctra de Sineu (Ma-3011) entre el desviament de la carretera de sa Cabaneta i Santa Eugènia. 

Amb l’asfaltat del camí de Sant Jordi, aquesta via es convertirà amb un dels principals accessos del 
cicloturistes de platja de Palma cap el Raiguer i Tramuntana Central. Es proposa prolongar l’ampliació de 
les vorades que ja s’ha fet entre s’Hostalot i la carretera de sa Cabaneta fins a Santa Eugènia. 

 

Foto 41. Carretera Ma-3011 (tram Son Ferriol – Ma-3017) amb vorades amples destinades als ciclistes. 

 

Foto 42. Carretera Ma-3011 (tram Ma-3017 – Santa Eugènia) amb vorades estretes. 
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10. Ctra Sant Jordi-sa Casa Blanca (Ma-5013). 

Els nuclis de sa Casa Blanca i Sant Jordi estan molt lligats i es proposa la construcció d’un carril bici  segregat 
que els uneixi de manera segura. En cas d’impossibilitat de construcció del carril bici segregat es proposa una 
ampliació de vorades. 

 

 

Foto 43. Carretera Ma-5013 entre Sant Jordi i sa Casa Blanca. S’aprecia la manca de vorades. 

11. Ctra cap Blanc (Ma-6014) entre Cala Blava i Tolleric.  

Amb l’increment de població experimentat per les diverses urbanitzacions de la Marina de LLucmajor, la 
carretera del cap Blanc s’ha convertit amb una carretera perillosa. Per tal d’articular els distints nuclis i donar 
una sortida segura als cicloturistes de Platja de Palma es proposa la construcció d’un passeig carril bici 
segregat fins la darrera urbanitzacio que és Tolleric. Aquest carril podria discórrer per dins les àmplies zones 
verdes que hi ha entre els nuclis de població i la carretera, així com aprofitant els dos ramals que queden de 
l’antiga carretera. 

 

Foto 44. Carretera Ma-6014 entre Cala Blava i cap Blanc. S’aprecien els amplis espais lliures públics de les urbanitzacions. 
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12. Ctra Randa-Llucmajor (Ma-5010). 

El puig de Cura és una de les destinacions estrelles dels cicloturistes, per accedir-hi s’empra aquesta carretera 
per la qual en aquest tram Randa-Llucmajor es proposa una ampliació de les vorades. En el tram entre 
Randa i Algaida és molt més atractiu i recomanable anar per la carretera de Castellitx. També es proposa 
l’execució d’una operació puntual per unir la carretera de Castellitx amb la pujada a Randa sense haver de 
travessar la carretera Ma-5010. 

 

Foto 45. Carretera Randa – Llucmajor Ma-5010. 

13. Camí vell de Porreres.  

És la via natural per anar d’Algaida a Porreres, però el seu ferm és molt deficient. Es proposa la millora del 
seu ferm, des de la via de servei de la carretera de Manacor fins el camí que vé de Montuïri. 

 

Foto 46. Camí vell de Porreres. 

14. Ctra Llucmajor – s’Estanyol (Ma-6015) des de la carretera Militar fins a la costa. 

Per arribar fins a s’Estanyol és necessari coincidir amb la carretera de Llucmajor a aquesta població  en el 
tram que va de la carretera Militar fins la costa, per això es proposa en aquest bocí l’ampliació de les 
vorades. 
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Foto 47. Carretera Llucmajor – s’Estanyol Ma-6015. 

15. Via de servei Llucmajor-Campos (Ma-19). 

La carretera Ma-19 Llucmajor-Campos actualment suporta una alta densitat de trànsit, tant que s’haurà de 
desdoblar, així al convertir-se en una via d’alta capacitat, s’incorporarà un carril segregat que també servirà 
pels ciclistes. 

 

Foto 48. Carretera Llucmajor – Campos Ma-19. 

 

16. Ctra Porreres-Campos (Ma-5040).  

Aquesta és una via bastant transitada pels ciclistes, aprofitant que es pretenen fer obres de millora de la via 
es proposa l’ampliació de les vorades per donar seguretat als ciclistes.   
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Foto 49. Carretera Porreres – Campos Ma-5040. 

 

17. Ctra Colònia de Sant Jordi-Campos (Ma-6040). 

Per arribar fins a la Colònia de Sant Jordi és necessari coincidir amb la carretera de Campos a aquesta 
població en el tram que va de la carretera Militar fins la costa, per això es proposa en aquest tram 
l’ampliació de les vorades. Al llarg del tram es localitzen diversos punts d’interès tals com els banys de Sant 
Joan i el Salobrar. 

 

Foto 50. Carretera Campos – Colònia de Sant Jordi Ma-6040. 

 

18. Ctra Colònia de Sant Jordi-ses Salines (Ma-6100). 

La Colònia de Sant Jordi i el poble de ses Salines són dos nuclis interdependents, un és el nucli tradicional i 
l’altre el nucli turístic costaner. Es proposa unir-los per un passeig per a vianants i també per una carretera 
còmoda per els cicloturistes així es proposa un passeig per a vianants i ampliació de les vorades. 
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Foto 51. Carretera ses Salines – Colònia de Sant Jordi Ma-6100. 

 

19. Ctra Santanyí-Cala Llombards (Ma-6100). 

Llombards és un llogaret que depèn de Santanyi, així és molt habitual el flux de ciclistes urbans entre els dos 
nuclis. Es proposa l’execució d’un carril bici segregat per darrera les magnífiques parets de pedra seca 
existents. Una possibilitat alternativa passa per la recuperació de l’antiga traça del tren de Santanyí. 

 

Foto 52. Carretera Santanyí –es Llombards Ma-6100. 

 

20. Carril bici de cala d’Or.  

Portopetro, cala d’Or i cala Ferrera formen un gran nucli turístic costaner. Es proposa l’habilitació d’un carril 
bici segregat , que uneixi les diverses urbanitzacions resseguint el vial que les bordeja per l’interior. Aquesta 
xarxa es connectaria amb el carril bici segregat existent que conecta la zona turística amb el poble de 
Calonge. 
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Foto 53. Vial que uneix les distintes urbanitzacions de Cala d’Or. 

 

21. Ctra s’Alqueria Blanca – Portocolom (Ma-4012). 

Portocolom – Cala d’Or formen un conjunt turístic  important, la carretera que els uneix Ma-4012 és la via de 
distribució cap a les carreteres de l’interior i per tant suporta bastant de trànsit, tant de ciclistes com de 
vehicles, es proposa una ampliació de les vorades entre s’Alqueria Blanca i la carretera de Portocolom.  

 

Foto 54. Carretera s’Alqueria Blanca - Portocolom Ma-4012. 
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Foto 55. Carretera s’Alqueria Blanca - Portocolom Ma-4012. 

22. Ctra Portocolom (Ma-4010). 

Actualment hi ha a un carril no segregat entre Felanitx i el camí des Colcador de sa Nuvia que permet 
arribar a s’Horta. Però degut a l’afluència de ciclistes es proposa una ampliació de les vorades al llarg de 
tota la Ma-4010 ja que la carretera ho permet sense moltes complicacions.  

 

Foto 56. Carretera Felanitx - Portocolom Ma-4010. 

23. Camins des de Manacor a la costa: camí des Presos.   

La carretera Manacor-Portocristo Ma-4020 és una via amb molta densitat de trànsit i perillosa pels ciclistes, 
per la qual cosa es proposa habilitar itineraris alternatius per unir Manacor amb els nuclis costaners de 
s’Estany d’en Mas, cala Mendia, Porto Cristo i s’Illot –cala Morlanda. Aquests itineraris recorren camins 
paral·lels a la costa com per exemple l’anomenat camí dels Presos. 
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Foto 57. Camí des Presos (Manacor). S’aprecia el mal estat del ferm. 

24. Ctra sa Coma-Cala Millor (Ma-4023). 

El conjunt sa Coma-Cala Millor, és la quarta zona turistica de l’illa. La carretera Ma-4023, és la via 
distribuïdora de tots els nuclis, es proposa una ampliació de les vorades des de s’Illot fins Son Servera.  

 

Foto 58. Carretera Ma-4023 entre s’Illot i Son Servera. 

 

25. Ctra Artà-Capdepera (Ma-15). 

Es proposa un traçat alternatiu entre aquestes dues poblacions, per camins secundaris, si bé des del molí Vell 
fins a Capdepera s’ha d’anar per la carretera principal. Es proposa un carril segregat aprofitant algun 
ramal mort de l’antiga carretera i la zona de protecció de carreteres davant el polígon industrial. 



Pla de vies ciclistes per a l’illa de Mallorca 

 126 

 

Foto 59. Carretera Ma-15 (tram molí Vell – polígon industrial de Capdepera). 

26. Camí de Carrossa (Ma-3334). 

La carretera Sant Llorenç-Artà Ma-15 és una via amb trànsit intens i pertany a la xarxa principal de 
carreteres, es proposa un recorregut alternatiu molt més segur i interessant pel camí de Carrossa i el camí 
d’Infern, en el qual s’hauria de millorar el ferm en el tram que pertany al municipi d’Artà. Una variant la 
constitueix el camí de ses Planes. 

 

Foto 60. Camí de Carrossa (tram del municipi d’Artà). S’aprecia el mal estat del ferm 

 

27. Ctra Can Picafort-Artà. 

La badia d’Alcúdia és la zona de referència del  cicloturisme, la carretera d’Artà Ma-12 és la principal via 
de distribució de totes les rutes que es fan, així per evitar conflictes per una excessiva saturació de 
cicloturistes, es proposa l’ampliació de les vorades  entre Can Picafort i el desviament de la Colònia de Sant 
Pere Ma-3331. 
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Foto 61. Carretera Ma-12 entre Can Picafort i la Colònia de Sant Pere 

 

Foto 62. Carretera Ma-12 entre Can Picafort i la Colònia de Sant Pere 

 

28.  Camí Llubí-Maria de la Salut. 

Els municipis de la badia d’Alcúdia disposen d’una amplia xarxa de carreteres locals ideals pel cicloturisme, 
es proposa una xarxa que uneixi de manera racional els distints pobles, només es necessita una senyalització 
correcta i qualque millora de ferm. Un exemple d’aquests camins locals és el camí del Rafal Nou que permet 
connectar les carreteres Ma-3512 i Ma-3510. 
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Foto 63. El camí des Rafal Nou entre Llubí i Maria presenta un ferm molt degradat. 

 

29. Travessia Urbana carretera Alcúdia-Artà (Ma-12). 

Les recents obres de la travessia de la carretera d’Alcúdia- Artà entre el Port d’Alcúdia, platja de Muro i Can 
Picafort han millorat la fluïdesa de la circulació però han eliminat els distints carrils bici que hi havia. S’ha de 
redissenyar la carretera de manera unitària entre els tres municipis per definir un nou carril bici segregat 
aprofitant les vies laterals. 

 

Foto 64. Carretera Ma-12 a la travessia urbana de la platja d’Alcúdia 

30. Unió ctra Alcúdia-Pollença (Ma-2201) amb la ctra del Port d’Alcúdia (Ma-3460). 

La gran majoria de ciclistes que surten de la badia d’Alcúdia conflueixen a la rodona de la carretera 
general Palma-Alcúdia en un tram amb molta densitat de trànsit. Es proposa l’ampliació de les vorades 
entre la rodona d’inici de la carretera del Port i la rodona d’inici de la carretera de Pollença. Així com 
millorar el ferm del camí de Can Bregat a la seva unió amb la carretera de Pollença. 
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Foto 65. Carretera Ma-13 entre camí de Can Bregat i Alcúdia 

 

Foto 66. Creuer del camí de Can Bregat i de la carretera Ma-13. 

31. Ctra sa Pobla-Pollença (Ma-2200) entre sa Pobla i Son Toni. 

Les urbanitzacions de Son Toni i Crestatx així com l’oratori del mateix nom, estan molt lligats a sa Pobla. 
Entre les urbanitzacions i la sortida del poble ja hi ha iniciats certs passejos, es proposa completar el 
recorregut amb un carril/passeig segregat entre aquests nuclis. 
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Foto 67. La carretera Ma-2200 té vorades estretes però disposa d’una ampla reserva viària a la zona de Crestatx. 

32. Ctra sa Pobla-Pollença (Ma-2200) entre el camí vell de Pollença i el Golf Pollença. 

El camí vell de Pollença que vé de Campanet és una ruta molt emprada pels ciclistes per anar cap el Raiguer 
i si es continua per el camí de Can Porquer serveix per arribar a Pollença i al Port. La unió entre aquest dos 
itineraris bàsics es fa per la carretera general , aquesta és una via amb molt de trànsit així que es proposa 
l’ampliació de les vorades en aquest tram per completar uns recorreguts segurs. 

 

Foto 68. Carretera Ma-2200 entre el golf de Can Porquer i el camí vell de Campanet. 

33. Camí vell de Pollença – camí Blanc i camí de na Pontons. 

El camí vell Pollença és una de les vies més emprades per accedir a la zona de Pollença i evitar al màxim la 
carretera de Pollença al Port de Pollença (Ma-2200). Actualment el ferm del tram entre Campanet i l’oratori 
de Sant Miquel així com el camí de na Pontons estan en molt mal estat. Es proposa millorar el ferm en aquest 
tram i fer algunes reparacions puntuals a tota la via des de Selva fins la carretera de Pollença. Aquesta 
actuació compta ja amb un projecte i es preveu la seva execució l’any 2017. 
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Foto 69.  El camí vell de Pollença forma part de les rutes cicloturístiques però ha patit la manca de manteniment. 

34. Ctra vella d’Inca a Lloseta. 

Per arribar a Lloseta des d’Inca es pot anar per la carretera principal  ( Ma-2110 ) o per la carretera vella, 
seguint els criteris generals es proposa desviar als ciclistes per la carretera vella, aquesta actualment té un 
ferm en mal estat, així es proposa una millora de ferm. 

 

Foto 70.  Camí vell d’Inca a Lloseta, es pot apreciar el ferm en mal estat. 

35. Carretera Palma-Inca (Ma-13A). 

L’antiga carretera d’Inca s’ha convertit en un autèntic eix vertebrador dels nombrosos nuclis de població pels 
quals passa. Així amb les ampliacions de vorades que s’han iniciat en alguns trams s’ha incrementat molt l’ús 
d’aquesta via, tant pels ciclistes urbans com els esportius. Es proposa completar aquest tipus d’actuació al 
llarg de tota la via fins a Inca. I també millorar alguns punts perillosos en trams ja executats, com les vorades 
posades per segregar un suposat carril transversal a l’alçada de l’estació de servei de Marratxí.   
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Foto 71. Carril que travessa la carretera Ma-13 A a l’altura de l’estació de servei de Marratxí. 

 

 

 

Foto 72. Anivellament de cunetes al tram Consell - Binissalem de la Ma-13 A. 

36. Carril segregat Consell-Alaró Ma-2022. 

L’estació de tren d’Alaró es situa en el terme de Consell a uns 3 km del poble, la carretera actual és una via 
amb bastant de trànsit , per la qual cosa es proposa l’execució d’un carril passeig que uneixi l’estació amb 
Alaró. Hi ha dues alternatives per a la seva realització. Una passa per la recuperació de l’antic traçat 
ferroviari i l’altra per l’ampliació de la via actual. 
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Foto 73. Carretera Ma-2022 entre Alaró i desviament estació del tren. 

 

Foto 74. A certs indrets es conserva l’antiga traça ferroviària d’Alaró a l’estació de Consell. 

37. Ctra Bunyola-Orient (Ma-2100). 

Aquesta carretera és una de les mes atractives pel cicloturisme ja que té poc trànsit i un gran valor 
paisatgístic. El tram propers al coll d’Honor actualment tenen el ferm en molt mal estat per la qual cosa es 
proposa una millora del ferm. 



Pla de vies ciclistes per a l’illa de Mallorca 

 134 

 

Foto 75. Es necessita una millora del ferm de la carretera Ma-2100 especialment al coll d’Honor. 

38. Ctra Port de Sóller (Ma-11). 

La carretera del Port és molt emprada tant pels turistes com pels habitants de Sóller i el Port. Actualment ja 
existeix un tram de carril bici entre Son Angelats i el poble. Es proposa l’execució d’un carril bici segregat 
que vagi des del port fins a la rodona d’accés a Sóller. 

 

Foto 76. Carretera Ma-11 Sóller – Port de Sóller (enllaç carril bici de Son Angelats). 

39. Ctra Valldemosa a Esporles (Ma-10) 

Un dels ports clàssics de la serra és el del coll d’en Claret, aquesta via és una via amb poc trànsit i per tant 
ideal per la pràctica del cicloturisme. Actualment el ferm està en bastant mal estat, per la qual es proposa 
una millora del ferm. 
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Foto 77. Carretera Ma-10 (tram coll d’en Claret – Ma-1100). S’aprecia el ferm en mal estat. 

 

40. Ctra Puigpunyent  (Ma-1041) entre ctra de Calvià i desviament Establiments. 

Els cicloturistes que s’hostegen a la zona de Calvià, per connectar amb els principals recorreguts de l’illa ho 
fan per la carretera del coll des Tords ( Ma-1016 ) i després per la carretera de Puigpunyent fins que es 
desvien cap a Establiments. En aquest tram de la Ma-1041 donat la gran afluència de ciclistes a una 
carretera que cada vegada té més trànsit es proposa l’ampliació de les vorades en aquest tram. 

 

Foto 78. Carretera Ma-1041 entre carretera de Calvià i carretera d’Establiments. 

41. Ctra Santa Margalida – Can Picafort (Ma-3410) entre ctra Ma-3402 i Ma-3413. 

La carretera Ma-3410 permet la connexió d’un gran centre emissor de cicloturistes com és la badia d’Alcúdia 
amb la zona del Pla a través del municipi de Santa Margalida. Es tracta d’una carretera amb elevada 
intensitat de trànsit i per tal de permetre una circulació segura dels ciclistes es proposa l’ampliació de les 
vorades en el tram que es situa entre les carreteres Ma-3402 i Ma-3413. Fora d’aquest tram es recomana la 
circulació per vies alternatives.  
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Les anteriors propostes es poden agrupar en quatre categories: 

1) Ampliació de les vorades (17 actuacions): 3, 4, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 35, 40, 
41. 

2) Carril segregat, passeig o via de servei (16 actuacions) : 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 19, 20, 25, 29,  
31, 36, 38. 

3) Millora del ferm (8 actuacions): 13, 23, 26, 28, 33, 34, 37, 39. Aquestes actuacions es realitzen 
especialment als camins de titularitat municipal i vies secundàries. 
 

Respecte del tipus de carreteres sobre les quals s’efectuen les propostes cal senyalar que: 

o La construcció de passejos o carrils segregats es planteja com l’opció prioritària a l’hora de connectar 
nuclis urbans propers (a distàncies de tres o quatre quilómetres) o els nuclis principals amb els seus 
barris perifèrics o urbanitzacions. N’és un exemple l’actuació nº 19 (Ctra Ma-6100 entre Santanyí  i 
Cala Llombards) o l’actuació nº 31 (Ctra sa Pobla-Pollença Ma-2200 entre sa Pobla i Son Toni) o  

o Si la connexió es fa per una via de trànsit mitjà i amb una distància superior als 4 km es proposa 
l'ampliació de les vorades. Per exemple l’actuació nº 9 (Ctra de Sineu (Ma-3011) entre el desviament 
de la carretera de sa Cabaneta i Santa Eugènia. 

o Si la connexió es fa per una via d'alta capacitat, el recorregut discorre per una via de servei com en 
el cas de l’actuació nº 16 (Carretera Ma-19 Llucmajor-Campos). 

o La millora de ferm és la proposta que s’adecua millor a les vies que recorren camins de titularitat 
municipal o vies secundàries. Per exemple l’actuació nº 37 (Ctra Bunyola-Orient Ma-2100). 

Les propostes anteriors es cartografien al Mapa nº 5: Proposta d’actuacions que s’adjunta a l’annex 
cartogràfic. 
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6.3 Rutes cicloturístiques  
 

En el present capítol es proposen setze rutes cicloturístiques, de manera oberta i no exhaustiva. Aquestes 
rutes donen compliment als següents objectius: 

1. Combinar les seves funcions de mobilitat sostenible i esportiva,  amb el caire cultural que otorga que 
els recorreguts incloguin alguns dels llocs més singulars de l’illa com són els llogarets i els pobles, la 
costa amb els seus fars, els puigs amb les seves ermites i el gran sistema muntanyós que és la  serra 
de Tramuntana. 
 

2. Fins ara la majoria de rutes proposades i senyalitzades eren lineals i partien moltes d’elles de pobles 
de l’interior sense tenir en consideració que la majoria dels seus potencials usuaris partien d’altres 
indrets. Així es pretén que  les noves rutes siguin circulars,  ja que això facilita la logística de l’usuari. 
Tenen el seu inici i final en els principals punts emissors : Costa de Calvià, badia de Palma, badies de 
cala Millor i badies de Pollença i Alcúdia. 
 

3. Responen a distints nivells de dificultat pel que fa a la distància i al desnivell recorreguts, per així 
poder adequar-se als distints perfils o interessos dels  usuaris. Així es proposen quatre nivells de 
dificultat que de més senzill a més difícil s’identifiquen  amb el sistema habitual de colors: verd, blau, 
vermell i negre. 
 

4. La definició del traçat es basa en la tipologia de les vies. S’opta sempre per emprar les vies 
preferents i les vies aptes, evitant sempre les no recomanades. Si hi ha diverses possibles traçats, a 
part de cercar el de majors valors paisatgístics,  sempre s’opta per aquells en que els creuaments 
amb vies transitades siguin més segurs realitzant-se mitjançant passos a nivell o rodones.  
 

5. Es pretén una xarxa homogènia per tota Mallorca i que passi per quasi totes les poblacions i punts 
d’interés mitjançant vies segures pels ciclistes, de tal manera que aquests es distribueixin  per tota 
l’illa, repartint els beneficis i les molèsties que aquests puguin generar per igual. 
 

6. En els recorreguts de la Serra, per tal d’evitar molèsties als cotxes en les vies més transitades, les 
pujades es faran sempre per vies secundàries, i només s’empraran les vies més transitades en sentit 
descendent. És el cas de les carreteres Caimari-Lluc (Ma-2130), Palma-Valldemossa (Ma-1110), 
Palma-Puigpunyent (Ma-1041) o Palma-Esporles (Ma-1120).    

 

Els punts emissors són la costa de Calvià, la platja de Palma, les badies de cala Millor-cala Rajada i les 
badies d’Alcúdia i Pollença. Per a  cada un dels quatre punts emissors es defineixen quatre rutes. 

Les setze rutes resultants es relacionen a continuació. 
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A. BADIES D’ALCÚDIA I POLLENÇA 

A1. Llogarets del Raiguer (84,2 km ). 

A2. Far de Formentor (96 km ). 

A3. Ermites del Raiguer  (116,4 km). 

A4. Serra de Tramuntana – Nord (109,4 km). 

C. COSTA DE CALVIÀ 

C1. Llogarets de Ponent (53 km). 

C2. Fars de Ponent (74,5 km). 

C3. Esglesietes de Ponent (66,5 km). 

C4. Serra de Tramuntana - Sud (126,5 km ). 

M. BADIES DE CALA MILLOR – CALA RAJADA 

M1. Llogarets de Llevant (95 km). 

M2. Fars de Llevant (100 km). 

M3. Ermites de Llevant (130 km). 

M4. Serra de Tramuntana –Central (176,6 km). 

P. PLATJA DE PALMA 

P1. Llogarets del Pla (89,5 km ). 

P2. Fars de Migjorn (151,5 km). 

P3. Ermites del Pla (135,5 km). 

P4. Serra de Tramuntana -Central (127 km ). 

   

Cadascuna de les rutes esmentades s’inclou dintre d’una temàtica distinta i presenta un grau de dificultat 
diferent. Les temàtiques i dificultats són les següents: 

o Llogarets : Baixa ( verda ) . Menys de 100km i poc desnivell. 
o Fars : Mitjana ( blava ).  Aproximadament uns 100 km i poc desnivell. 
o Ermites: Alta ( vermella ). Aproximadament uns  100 km i desnivell considerable. 
o Serra de Tramuntana: Molt alta (negre ). Més de 100 km i desnivell considerable. 

La xarxa formada per les setze rutes previstes té una longitud de 1.731.6 km i connecta els principals nuclis 
de població i punts d’interès de Mallorca. La xarxa es representa al Mapa nº 6: Centres emissors i rutes 
cicloturístiques que s’adjunta a l’annex cartogràfic. 
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6.3.1 Rutes proposades per les Badies d’Alcúdia i Pollença 

A1.Llogarets del Raiguer 

Distància: 84,2 km 
Desnivell: 679 
Dificultat:  baixa 
Punts d’interès: Ullaró, Binibona, Moscari, ermita de Sant Vicenç 
 

Entre Inca i les badies del Nord hi ha un seguit de llogarets i petis pobles que aquesta ruta permet conèixer. 
Així sortint d’Alcúdia es passa per Ullaró, Campanet, Binibona, Caimari, Moscari i Búger. Es torna per sa 
Pobla i Muro. 

La ruta té el seu inici al creuer entre les carreteres Ma-12 i Ma-3413 per dirigir-se en direcció nord cap a la 
ciutat d’Alcúdia. Es surt de la ciutat per la carretera Ma-13 que és abandonada aviat per agafar el camí 
des Braçals en direcció a Pollença. 

S’arriba a la carretera Ma-2202 i es continua pel camí de Can Bou Ros. Es travessa la carretera Ma-2201 i 
es continua pel camí de Can Porquer fins a desembocar a la carretera Ma-2200 la qual es segueix en un curt 
tram. 

La mateixa s’abandona per agafar el camí vell de Campanet a Pollença el qual es recorregut fins a l’altura 
de les coves de Campanet, moment en què s’agafa el camí de na Pontons en direcció a la carretera d’Inca i 
posteriorment es desvia cap al llogaret d’Ullaró. 

D’Ullaró es continua fins a Campanet d’on es surt pel camí d’Alboraiet fins a un creuer on es pren el ramal de 
la dreta que arriba al llogaret de Binibona. Es continua fins a Caimari i es surt pel camí de ses Deveres i es 
continua per la carretera Ma-2131 fins a Moscari. 

Del poble es surt en direcció sud pel camí vell d’Inca i el camí vell d’Inca a Pollença. Es travessa l’autopista 
Ma-13 i s’encamina cap el poble de Búger pels camins des Pous i des Torrentó. El proper objectiu és sa Pobla 
on s’arriba per la carretera Ma-3422. 

Es surt en direcció sud per la carretera de Llubí Ma-3501 la qual s’abandona per girar pel camí de na 
Pontons. La ruta passa al costat de l’ermita de Sant Vicenç i pel camí del mateix nom arriba al poble de 
Muro. 

Per les carreteres Ma-3411 i Ma-3412 arriba a Santa Margalida i fent un recorregut per les carreteres Ma-
3400, Ma-3402 i Ma-3413 arriba a Can Picafort.  

La carretera Ma-12 que recorre el litoral serveix per tancar la ruta a la platja d’Alcúdia. 
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La ruta es representa al Mapa nº 7: Ruta cicloturística A1(Llogarets del Raiguer) que s’adjunta a l’annex 
cartogràfic. 

 

Foto 79 . Llogaret d’Ullaró. 
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A2. Far de Formentor 

Distància: 96 km 
Desnivell: 990 m 
Dificultat:  mitjana 
Punts d’interès: Far de Formentor 
 

El recorregut fins el Far de Formentor és un dels mes espectaculars de Mallorca i per completar la volta es 
passa per sa Pobla i pel Port de Pollença. 

La ruta té el seu inici al creuer entra la carretera Ma-12 i l’avinguda Tucà per dirigir-se en direcció sud cap 
al nucli de Can Picafort. Es surt per la carretera Ma-3431 fins arribar a sa Pobla i es continua per la 
carretera Ma-3421, el camí de na Pontons i el camí vell de Pollença. 

Per aquest s’arriba a la carretera Ma-2200 de la qual es fa un curt tram per prendre aviat el camí de Can 
Porquer. Es travessa la carretera Ma-2201 i es continua pel camí de Can Bou Ros fins a la carretera Ma-
2202. 

Aquesta es segueix un curt tram i es continua pel camins de Can Canaveret i de Llenaira fins a la ronda del 
port de Pollença Ma-2220 la qual disposa d’un carril bici segregat.  

A continuació el destí de la ruta és el far de Formentor al qual s’arriba per la carretera Ma-2210 superant el 
coll de la Creueta. Es retorna per la mateixa carretera i es surt del port de Pollença per la carretera Ma- 
2220 la qual disposa d’un carril bici no segregat i permet arribar al port d’Alcúdia i al punt de partida. 

 

 

La ruta es representa al Mapa nº 9: Ruta cicloturística A3 (Far de Formentor) que s’adjunta a l’annex 
cartogràfic. 
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Foto 80. Far de Formentor. 
A3. Ermites del Raiguer 

Distància: 116,4 km 
Desnivell: 1.392 m 
Dificultat:  alta 
Punts d’interès: Ermita de Santa Magdalena, ermita de Santa Llúcia, ermita de Bonany 
La ruta permet pujar als dos puigs d’aquesta comarca com són el puig d’Inca (Santa Magdalena) i el puig de 
Santa Llúcia. Es completa el recorregut  amb la pujada de Bonany. A més es passa per Muro, Inca, Mancor, 
Llubí, Maria, Ariany i Petra. 

La ruta s’inicia a Can Picafort, a la intersecció entre les carreteres Ma-12 i Ma-3410. Segueix per la 
carretera Ma-3431 la qual abandona breument pel camí de Ca ses Monges i pel camí des Pouetó.  

Es torna abandonar per agafar el camí de ses Tancasses per després girar a la dreta fins a la carretera Ma-
3432 fins arribar al poble de Muro Ma-3432. 

Es deixa el mateix per la carretera Ma-3500 la qual és abandonada per anar a cercar el camí vell d’Inca a 
Alcúdia a través del qual s’arriba al desviament que permet la pujada al puig d’Inca on es troba l’ermita de 
Santa Magdalena. 

Feta la pujada es continua en direcció a Inca per l’antiga carretera Ma-13 A i posteriorment cap a Mancor 
per la carretera Ma-2112. Una vegada al poble s’aprofita per fer la pujada de Santa Llúcia. 

Es retorna per la mateixa carretera Ma-2112 fins al desviament de la Ma-2113 que es segueix en un curt 
tram. Abans d’arribar a Biniamar es gira a l’esquerra en direcció a Inca. Es surt de la ciutat per la carretera 
de Sencelles Ma-3120. 

En arribar al creuament amb el camí vell de Muro s’agafa aquest camí en direcció Muro i pel camí de 
Tirasset s’arriba al poble de Llubí. 

Es continua per les carreteres Ma-3440 i Ma-3513 fins arribar al poble de Maria i després per la carretera 
Ma-3342 fins al poble d’Ariany. Es surt del poble i s’agafa el camí de Son Guineu i posteriorment pel camí 
de na Reus s’arriba al poble de Petra. 

Es travessa i es fa l’ascensió al puig de Bonany. Es retorna a Petra i es surt per la carretera Ma-3330 que es 
recorre íntegrament fins a la seva unió amb la carretera Ma-12. Per la mateixa es retorna a Can Picafort i 
al punt de sortida. 
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La ruta es representa al Mapa nº 8: Ruta cicloturística A2 (Ermites del Raiguer) que s’adjunta a l’annex 
cartogràfic. 

 
Foto 81. Ermita de Santa Llúcia (Mancor de la Vall). 
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Foto 82. Ermita de Santa Magdalena (Inca). 
 

A4.Serra de Tramuntana – Nord 

Distància: 109,4 km 
Desnivell: 1.977 m 
Dificultat:  molt alta 
Punts d’interès Santuari de Lluc 
Aquest recorregut arriba fins un dels mites de la Serra, la carretera de sa Calobra. Es puja des de Pollença 
cap a Lluc superant el coll de Femenia, seguint per Escorca i el coll de Cals Reis. Es torna pel coll de sa 
Batalla, Caimari i Campanet. 

La ruta comença a Alcúdia, concretament a la rodona on es troben les carreteres Ma-13 i Ma-2220. Es 
parteix per aquesta darrera i es continua per la carretera Ma-2202 fins el poble de Pollença. 

Per la carretera Ma-10 es supera el coll de Femenia i s’accedeix a Lluc i a Escorca. S’agafa la carretera Ma-
2141 a sa Calobra a la qual s’arriba superant el coll de Cals Reis i després d’una llarga baixada. Es torna 
pel mateix camí fins al coll de sa Batalla, on es pren la carretera Ma-2130 fins a Caimari. 

Es surt d’aquest poble pel camí de ses Deveres i es continua per la carretera Ma-2131 i una sèrie de camins 
locals fins a Campanet. D’allà es prenen el camí Blanc i el camí vell de Pollença fins a la carretera Ma-2200. 
Es recorre aquesta durant un curt tram i es pren el camí de Can Porquer i el camí de Marina fins a la 
carretera Ma-2201. Per la mateixa s’arriba a la carretera Ma-13 i al punt d’inici de la ruta a la ciutat 
d’Alcúdia. 
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La ruta es representa al Mapa nº 10: Ruta cicloturística A4 (S. de Tramuntana - nord) que s’adjunta a l’annex 
cartogràfic. 

 

Foto 83. Sa Calobra. 
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6.3.2 Rutes proposades desde la Costa de Calvià 

C1. Llogarets de Ponent  (53 km) 

Distància: 53 km 
Desnivell: 690 m 
Dificultat:  baixa 
Punts d’interès: Capella de sa Pedra Sagrada, es Capdellà, s’Arracó 
La ruta passa pels pobles i principals nuclis d’aquesta zona de l’illa. Palmanova, Calvià, es Capdellà, sa 
Coma, Andratx, s’Arracó, Port d’Andratx, Peguera, Santa Ponça i Magaluf. 

Es parteix del nucli de Palmanova (intersecció Ma-1C / avinguda de Cas Saboners) pel passeig Calvià però 
aquest és abandonat aviat per dirigir-se pel camí de Son Pillo cap al polígon de Son Bugadelles i a Calvià. 
De Calvià es dirigeix a es Capdellà per la Ma-1015 (la carretera també diposa de carril bici segregat). 
Supera el coll de n’Esteve i arriba a Andratx per la Ma-1031. Continua cap a s’Arracó i cap al port 
d’Andratx per les carreteres Ma-1050 i Ma-1022. Del port va a Camp de Mar per la carretera Ma-1020. 
Per la Ma-1 C arriba a Peguera i continua pel bulevar i el passeig Calvià. A l’altura del carrer Ramon de 
Montcada deixa el passeig i es desvia per Santa Ponça, el Toro, Son Ferrer i Magaluf acabant al punt de 
partida. 

 

La ruta es representa al Mapa nº 11: Ruta cicloturística C1 (Llogarets de Ponent) que s’adjunta a l’annex 
cartogràfic. 

 

Foto 84 . Església de s’Arracó (Andratx). 



Pla de vies ciclistes per a l’illa de Mallorca 

 

 147 

C2. Fars de Ponent 

Distància: 74,5 km 
Desnivell: 1.377 m 
Dificultat:  mitjana 
Punts d’interès: far de Portopí, es Capdellà, s’Arracó, far de Tramuntana, capella de sa Pedra Sagrada 
La ruta permet veure dos dels fars més importants d’aquesta zona com són el de Portopí i el far de 
Tramuntana de l’illa de sa Dragonera. Es parteix del nucli de Palmanova (intersecció Ma-1C / Ma-1015) i 
arriba fins a Ciutat resseguint la carretera vella d’Andratx (Ma-1 C), el bulevar de Peguera i el passeig 
Calvià. Ja en el municipi de Palma pren pel carrer Joan Miró i la carretera de la Bonanova (Ma-1046). Des 
de Gènova continua per la Ma-1044 que disposa d’un carril bici segregat. Supera el coll de sa Creu per la 
Ma-1043 i torna a Calvià per la Ma-1016. De Calvià es dirigeix a es Capdellà per la Ma-1015 (també 
diposa de carril bici segregat). Supera el coll de n’Esteve i el coll de sa Coma i arriba a Andratx per la Ma-
1031. Continua cap a s’Arracó i Sant Elm per la Ma-1030 superant el coll de sa Palomera. Torna a s’Arracó i 
es desvia per la Ma-1050. Retorna a les zones turístiques de Calvià per la Ma-1, el bulevar de Peguera i el 
passeig Calvià. 

 

La ruta es representa al Mapa nº 12: Ruta cicloturística C2 (Fars de Ponent) que s’adjunta a l’annex 
cartogràfic. 
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Foto 85. Far de Portopí. 
 

C3. Esglesietes de Ponent 

Distància: 66,5 km 
Desnivell: 1.196 m 
Dificultat:  alta 
Punts d’interès: capella de sa Pedra Sagrada, es Capdellà, Galilea 
 

Aquesta zona de l’illa no té els puigs de certa entitat que caracteritzen altres zones de la Serra, però sí que 
passa per alguns llocs d’interès. Es parteix del nucli de Palmanova (intersecció Ma-1C / avinguda de Cas 
Saboners) pel passeig Calvià passant per devora de l’esglesieta de la Pedra Sagrada. El passeig és 
abandonat per dirigir-se pel camí de Son Pillo cap al polígon de Son Bugadelles. Per la carretera Ma-1014 
es retorna al passeig Calvià i s’arriba per aquest al nucli de Peguera. 

Després es dirigeix al poble de es Capdellà per la carretera Ma-1012. D’allà fa la gran pujada fins al 
llogaret de Galilea i baixa a Puigpunyent (Ma-1032). D’aquest poble es dirigeix a Esporles pel coll des 
Grau i la carretera Ma-1101. Continua per la carretera vella d’Esporles (Ma-1040) fins a Establiments. 

Finalment retorna per la carretera Ma-1016 superant el coll des Tords, passant per Calvià i tornant a 
Palmanova per la carretera Ma-1015. 
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La ruta es representa al Mapa nº 13: Ruta cicloturística C3 (Esglesietes de Ponent) que s’adjunta a l’annex 
cartogràfic. 

 

 

Foto 86. Ermita de sa Pedra Sagrada (Calvià). 
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Foto 87. Església de Galilea (Puigpunyent). 
 

C4. Serra de Tramuntana - Sud 

Distància: 126,5 km 
Desnivell: 2.360 m 
Dificultat:  molt alta 
Punts d’interès: Capella de sa Pedra Sagrada, es Capdellà 
 

La ruta recorre tota la costa sud-occidental de la serra, Patrimoni de la Humanitat, des d’Andratx fins Sóller.  

Es parteix del nucli de Palmanova (intersecció Ma-1C / avinguda de Cas Saboners) pel passeig Calvià però 
aquest és abandonat aviat per dirigir-se pel camí de Son Pillo cap al polígon de Son Bugadelles i Calvià. Un 
quilómetre i mig abans d’arribar al poble la ruta es dirigeix a es Capdellà pel camí des Molinar de Son 
Colom. Supera el coll de n’Esteve i el coll de sa Coma i arriba a Andratx per la Ma-1031. 

A partir d’Andratx recorre la part sud-occidental de la serra de Tramuntana per la carretera Ma-10 passant 
pels colls de sa Gramola, es Grau i coll des Pi,  els pobles d’Estellencs i de Banyalbufar, el colls de sa Bastida 
i de Can Costa, Deià, el coll de Can Bleda i Sóller. 

Per la carretera Ma-11 A supera el coll de Sóller i continua fins el nucli de Palmanyola.  Allà es desvia per 
les carretera Ma-1140 fins a s’Esgleieta i d’allà continua per la carretera de Valldemossa Ma-1110 (amb 
carril bici segregat) fins el desviament del parc BIT. Segueix pel camí de s’Ullastre, el camí de la Real, el 
camí de Ca na Gallura,  Establiments,  i les carreteres Ma-1042, Ma-1041, Ma-1015 i Ma-1016 superant el 
coll des Tords. Des de Calvià es dirigeix a Palmanova pel coll des Cocons.  
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La ruta es representa al Mapa nº 14: Ruta cicloturística C4 (S. de Tramuntana – sud) que s’adjunta a l’annex 
cartogràfic. 

 

 
Foto 88. Deià. 
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6.3.3 Rutes proposades des de les Badies de cala Millor-cala Rajada 

M1. Llogarets de Llevant 

Distància: 95 km 
Desnivell: 900 m 
Dificultat:  baixa 
Punts d’interès: Son Carrió, Son Negre, Cas Concos, s’Alqueria Blanca, Calonge, s’Horta, Son Macià 
 

Tot i que no són tan coneguts com els llogarets del Pla, al Llevant també hi ha un seguit de pobles que 
conserven la idiosincràsia rural de l’illa. Així aquesta ruta passa per Son Carrió, Son Negre de Manacor, Cas 
Concos, s’Alqueria Blanca, Calonge, s’Horta i Son Macià. 

Es parteix de cala Millor (rodona entre avinguda sa Coma / camí de Son Moro) pel camí de Son Moro fins a 
la carretera Ma-4023. Continua fins el poble de Son Carrió per un camí pertanyent a la xarxa local i 
segueix cap a Manacor per la carretera Ma-4021, la qual passa pel llogaret de Son Negre. 

S’abandona Manacor pel camí de Son Fangos pel qual s’arriba a la carretera Ma-5110 i posteriorment a 
Felanitx. D’aquest poble es pren el camí des Quetgle o camí vell de Santanyí fins a Cas Concos. 

Es continua per la carretera Ma-14 fins a Santanyí. Es travessa el poble pels carrers de Felanitx i de 
Mondragó i s’abandona pel camí de Mondragó, que aviat es deixa per agafar el camí de Son Garrot i el 
camí de Son Marimon. El pròxim destí és el poble de s’Alqueria Blanca al qual s’arriba pel camí de sa Torre. 

Segueix per la carretera Ma-4012 fins a Calonge i s’Horta i per la carretera Ma-4014 fins al desviament 
de Son Macià. Arriba al poble per una carretera local i l’abandona pel camí de So na Moixa fins a la 
carretera Ma-4015. Després d’un curt tram per aquesta pren pel camí dels Presos fins a la carretera de 
Manacor al Port Ma-4020. 

Travessa aquesta carretera i continua pel camí de sa Gruta, travessa la carretera Ma-4024 i arriba fins a la 
carretera Ma-4021 la qual pren en direcció a la carretera Ma-4023.  

Finalitza el recorregut a l’avinguda de ses Palmeres de sa Coma on arriba per la carretera Ma-4021 i 
l’avinguda de les Savines. 

 

La ruta es representa al Mapa nº 15: Ruta cicloturística M1 (Llogarets de Llevant) que s’adjunta a l’annex 
cartogràfic. 
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Foto 89. Església de Calonge (Santanyí). 
 

M2. Fars de Llevant 

Distància: 100 km 
Desnivell: 1.195 m 
Dificultat:  mitjana 
Punts d’interès: Far de Capdepera, Colònia de Sant Pere 
 

La volta passa per un dels fars més coneguts de Mallorca, com és el de Capdepera, d’allà es dona la volta a 
tota la península d’Artà, baixant fins el petit port de la colònia de Sant Pere. A més el recorregut també 
passa per Capdepera, Artà, Sant Llorenç i Son Servera. 

La ruta comença al creuer entre el carrers Fetget, na Llambies i l’avinguda Joan Servera Camps de Cala 
Millor. Pel carril bici de l’esmentada avinguda travessa la carretera Ma-4027, continua per la carretera Ma-
4026 i arriba al poble de Son Servera. El travessa pels carrers Formentera, avinguda de la Constitució i 
carrer des Cós i surt per la carretera Ma-4034. 

Fa un curt tram de la Ma-4032 i continua per la Ma-4033 fins a connectar amb la carretera Ma-4040 en 
direcció a Capdepera. Es puja el petit coll des Vidriers i es continua fins el poble de Capdepera el qual es 
rodeja per la seva variant. 

Aquesta és abandonada per seguir pel camí de cala Agulla. S’entra al nucli urbà pel carrers Castellet i 
Elionor Servera  i es visita el far per la carretera Ma-4050. El retorn es fa pel carrers Monturiol i Juan 
Sebastián Elcano fins a connectar amb la carretera Ma-15. 

Es travessa el poble de Capdepera pels carrers des Port, Gómez Ulla i Baltasar Coves i es recorre la 
carretera Ma-15 fins el Molí Vell.  Allà es desvia pel camí de na Maians i el camí des Campet fins connectar 
amb la carretera Ma-4042 i arribar a Artà. 
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S’abandona el poble per la carretera Ma-12 i es visita el nucli costaner de la Colònia de Sant Pere per la 
carretera Ma-3331. Es torna a la carretera Ma-12 i es continua en direcció Alcúdia fins el desviament de la 
carretera Ma-3300. 

Es segueix aquesta carretera fins el desviament de la carretera de sa Vall (Ma-3321) per la qual es 
descendeix al fons de la vall solcat pel torrent de na Borges. Es continua per la carretera fins el desviament 
del camí de Son Ramon a través del qual es connecta amb la carretera Ma-3323 de Calicant i s’arriba al 
poble de Sant Llorenç. 

El següent poble visitat és el de Son Carrió, al qual s’arriba per les carreteres Ma-4022 i Ma-4021. Per les 
carreteres Ma-4021 i Ma-4023 s’arriba al nucli de sortida, Cala Millor, al qual entra per l’avinguda Llevant. 

 

La ruta es representa al Mapa nº 16: Ruta cicloturística M2 (Fars de Llevant) que s’adjunta a l’annex 
cartogràfic. 

 

Foto 90. Far de Capdepera. 
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M3. Ermites de Llevant  

Distància: 130 km 
Desnivell: 1.772 m 
Dificultat:  alta 
Punts d’interès: Ermita de Betlem, Monestir de Sant Salvador, es Carritxó, Calonge, s’Horta 
 

Permet accedir a dos miradors molt diferents de la zona, l’ermita de Betlem i el puig de Sant Salvador,  
passant per Son Servera, Artà, Manacor, Felanitx, es Carritxó, s’Horta i Porto Cristo. 

Es parteix de cala Millor (rodona entre avinguda sa Coma i camí de Son Moro) pel camí de Son Moro fins a 
la carretera Ma-4023. Continua fins a la rodona on es creua la carretera anterior amb la Ma-4026. Des 
d’aquí en lloc d’entrar en el poble de Son Servera continua pel camí que discorre paral·lel a la carretera 
Ma-4023 i després segueix per les carreteres Ma-4034, Ma-4033, Ma-4040 i Ma-4041 fins el poble 
d’Artà. 

Entra al nucli antic pel carrers de Son Servera, de s’Abeurador, Josep Sanxo de la Jordana i pou Nou fins a 
agafar la carretera Ma-3333. Per aquesta carretera es fa l’anada i la tornada a l’ermita de Betlem, 
superant els coll des Pescadors en dues ocasions. 

Novament en el poble d’Artà el creua pels carrers Pou Nou, sa Clota, coll del Grec, Rafel Blanes, en Pitxol, el 
Figueral i carrer de Santa Margalida. Surt per la carretera Ma-12 i agafa el desviament del camí de 
Carrossa o de Sos Fulles (Ma-3334). 

Es segueix aquest camí, que en el terme de Sant Llorenç és denominat camí d’Infern, fins a desembocar a la 
carretera de Calicant Ma-3323 i a la carretera Ma-3322 per la qual s’arriba a la ciutat de Manacor. Es 
travessa la ciutat per l’avinguda Mossèn Alcover i el carrer de Miquel Amer. 

S’abandona Manacor pel camí de Son Fangos pel qual s’arriba a la carretera Ma-5110 i posteriorment a 
Felanitx. D’aquest poble es prenen la carretera de Portocolom Ma-4010 i la carretera Ma-4011 per fer la 
pujada de Sant Salvador. 

Es retorna a Felanitx per la mateixa ruta i es travessa el poble fins arribar a la carretera Ma-14. Es segueix 
la mateixa fins el desviament de es Carritxó i la carretera Ma-4016 fins a s’Horta. Es segueix de manera 
paral·lela a la costa línia de per les carreteres Ma-4012 i Ma-4014 fins al nucli costaner de Porto Cristo. 

Es continua per la carretera Ma-4023 i el recorregut finalitza a l’avinguda de ses Palmeres de sa Coma on 
arriba per la carretera Ma-4021 i l’avinguda de les Savines. 
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La ruta es representa al Mapa nº 17: Ruta cicloturística M3 (Ermites de Llevant) que s’adjunta a l’annex 
cartogràfic. 

 

Foto 91. Ermita de Betlem (Artà). 
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Foto 92. Ermita de Sant Salvador (Felanitx). 
 

M4. Serra de Tramuntana – Central 

Distància: 176,6 km 
Desnivell: 1.835 m 
Dificultat:  molt alta 
Punts d’interès: Son Carrió, Ruberts, Cascanar, Orient 
 

Tot i que cala Millor està molt llunyana de la serra de Tramuntana, la ruta permet arribar-hi i fer un 
recorregut curt per ella, la volta per la vall d’Orient. Per arribar-hi es travessa tota la illa passant per 
Manacor, Vilafranca, Sant Joan, Lloret, Sencelles, Santa Eugènia, Santa Maria i Bunyola. La tornada es fa 
per Alaró, Lloseta, Inca, Llubí, Sineu, Petra i Sant Llorenç. 

La ruta s’inicia a sa Coma, concretament al creuer entre l’avinguda de les Savines i la carretera Ma-4021 i es 
segueix aquesta carretera fins a Son Carrió i Manacor. Per la ronda de la ciutat s’arriba al camí que 
condueix al polígon industrial pel costat de les vies del tren. Es surt del polígon per la via de servei de la 
carretera Ma-15 C en direcció a Vilafranca. 

Es continua per la Ma-3222 fins a Sant Joan i per les carreteres Ma-3230 i Ma-3231 fins a Lloret. Continua 
cap a Ruberts pels camins de Cas Moro Tabac i de Ruberts. Segueix cap a Sencelles per la carretera Ma-
3140 passant pel llogaret de Cascanar. 

Després es dirigeix a Santa Eugènia per la carretera Ma-3110 i el camí de Morelló. Surt de Santa Eugènia 
per la carretera Ma-3040 i arriba a Santa Maria per la Ma-3020. Continua cap a Bunyola per la Ma-
2020.  

A Bunyola comença el recorregut de la carretera Ma-2100 que condueix a Alaró passant per Orient i els 
colls d’Honor i d’Orient. Continua amb la pujada del coll de Tofla per la carretera Ma-2110 i arriba a 
Lloseta. El proper objectiu és la capital del Raiguer, Inca, a la qual arriba per la carretera vella. 

A continuació es pren la carretera Ma-3440, la qual s’abandona a l’altura del desviament del camí vell de 
Muro. Es fa un tram d’aquest camí en direcció Palma i es continua pel camí de Tirasset pel qual s’arriba al 
poble de Llubí i després al poble de Sineu per la carretera Ma-3511. 
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Es segueix cap a Petra per la carretera Ma-3300 i cap a Sant Llorenç. La ruta a aquest poble discorre per 
la carretera Ma-3330 i per la carretera de sa Vall Ma-3321 la qual s’abandona per seguir pel camí de Son 
Ramon i la carretera de Calicant Ma-3323. 

Per la carretera Ma-4022 es passa pel poble de Son Carrió i la ruta s’acaba a cala Millor repetint entre els 
dos nuclis l’itinerari de començament de la ruta. 

 

La ruta es representa al Mapa nº 18: Ruta cicloturística M4 (S. de Tramuntana – central) que s’adjunta a 
l’annex cartogràfic. 

 

Foto 93. Carretera Bunyola - Orient. 
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6.3.4 Rutes proposades des de la Platja de Palma 

P1. Llogarets del Pla 

Distància: 89,5 km 
Desnivell: 888 m 
Dificultat:  baixa 
Punts d’interès: Randa, Castellitx, Biniagual, Biniali, ses Alqueries, ses Olleries 
 

Partint cap a Llucmajor passa per alguns dels llogarets que estan protegits amb la declaració de Bé d’Interès 
Cultural (BIC) com Randa, Castellitx, Ruberts, Biniali, ses Alqueries i ses Olleries. També passa per Algaida, 
Pina, Lloret, Costitx, Sencelles, Biniagual, Santa Eugènia i Sant Jordi. 

Es parteix de la platja de Palma pels carrers Maria Antònia Salvà, Dragonera i Sant Cristòfol cap a la 
carretera vella de Llucmajor Ma-6020, la qual disposa de carril bici segregat. Continua per la via de servei 
de l’autopista Ma-19. A l’altura del polígon industrial de Son Noguera es desvia pel camí del Palmer i gira 
cap a Llucmajor pel camí vell de cala Pi. 

Abandona Llucmajor pel camí de Gràcia i continua pel camí des Putxets fins a la carretera Ma-5010. 
Després de passar pel llogaret de Randa es dirigeix al poble d’Algaida passant per l’ermita de Castellitx. El 
següent poble per on passa és el de Pina on arriba per la carretera Ma-3130. Continua cap el llogaret de 
Ruberts per la carretera Ma-3140. Del llogaret es dirigeix a Lloret i parteix cap el nord pel camí de Son 
Gelabert, la carretera vella de Sineu Ma-3011i el camí des Rafalets pel qual arriba a Costitx. 

Per la carretera Ma-3121 arriba a Sencelles, poble en el qual gira cap el nord pel camí de Binialmara, camí 
de Son Roig i camí de Binissalem. Arriba al llogaret de Biniagual i continua pel camí vell de Muro i la 
carretera Ma-3021fins al poble de Biniali. 

D’aquest continua per la carretera Ma-3020 cap el llogaret de ses Alqueries i cap el poble de Santa 
Eugènia. Surt d’aquest pel camí de ses Olleries i connecta amb la carretera vella de Sineu Ma-3011 per la 
qual arriba fins al nucli de s’Hostalot. 

D’aquest nucli es dirigeix al sud pel camí de Cal Correu, fins a la carretera de Manacor Ma-15 per la qual 
arriba a sa Casa Blanca. D’aquest nucli es dirigeix a Sant Jordi pel camí del mateix nom i després a 
s’Aranjassa. Es retorna a la platja de Palma per la carretera Ma-6011, la carretera Militar i el camí de Ca 
na Gabriela. 
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La ruta es representa al Mapa nº 19: Ruta cicloturística P1 (Llogarets del Pla) que s’adjunta a l’annex 
cartogràfic. 

 

Foto 94. Església de Ruberts (Sencelles). 
 

P2. Fars de Migjorn 

Distància: 151,5 km 
Desnivell: 945 m 
Dificultat:  mitjana 
Punts d’interès: Far des Cap Blanc, far de ses Salines, es Llombards, Cas Concos 
 

Uneix els dos principals fars de la zona, Cap Blanc i ses Salines i passa per ses Salines, es Llombards, 
Santanyí, Cas Concos, Porreres i Algaida. 

Es parteix de la platja de Palma pels carrers Maria Antònia Salvà, Dragonera i Sant Cristòfol cap a la 
carretera vella de Llucmajor Ma-6020, la qual disposa de carril bici segregat. Continua per la via de servei 
de l’autopista Ma-19. A l’altura del polígon industrial de Son Noguera es desvia pel camí del Palmer i a 
continuacó pel camí de sa Torre per arribar a la carretera Ma-6014. 

Es passa pel far des Cap Blanc i es continua per aquesta carretera fins al poble de ses Salines. Per la 
carretera Ma-6110 es visita el far del cap de ses Salines i per la carretera Ma-6100 es passa pels pobles 
de es Llombards i Santanyí. 

Per la carretera Ma-14 s’arriba a Cas Concos, girant després cap a l’oest pel camí des Mussol, pel camí des 
Rossells i el camí de Son Xorc en direcció al poble de Campos. 

S’abandona aquest poble en direcció nord cap a Porreres per la carretera Ma-5040. Des de Porreres el 
proper objectiu és el poble de Montuïri al qual s’arriba pel camí de Banyeres, camí vell de Porreres i el camí 
de Son Bascós. 

De Montuïri es dirigeix a Algaida per la carretera Ma-5017 i el camí vell de Porreres. Es continua pel camí 
de Cas Brau per arribar a la carretera de Manacor Ma-15. Per la via de servei d’aquesta carretera s’arriba 
fins al desviament de la carretera Ma-5013 (camí de sa Síquia). La carretera s’abandona pel camí de Son 
Binissalom a través del qual s’accedeix al nucli de Sant Jordi. Es continua per s’Aranjassa i es retorna a la 



Pla de vies ciclistes per a l’illa de Mallorca 

 

 161 

platja de Palma per la carretera Ma-6011, la carretera Ma-6012 (camí de Son Fangos), es Pil·larí i el camí 
de ses Meravelles. 

 

 

La ruta es representa al Mapa nº 20: Ruta cicloturística P2 (Fars de Migjorn) que s’adjunta a l’annex 
cartogràfic. 

 

Foto 95. Far de ses Salines. 
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P3. Ermites del Pla 

Distància: 135,5 km 
Desnivell: 1.621 m 
Dificultat:  alta 
Punts d’interès: Castellitx, Randa, Santuari de Cura, monestir de Monti-sion, ermita de Bonany, Ruberts, 

Cascanar, ses Olleries 
 

La ruta permet pujar a tres dels puigs més representatius de la zona (Cura, Monti-sion i Bonany) i passa pels 
pobles d’Algaida, Llucmajor, Porreres, Vilafranca, Petra, Sineu, Lloret, Sencelles i Santa Eugènia. 

Es parteix de la platja de Palma pel camí de les Meravelles fins al nucli de es Pil·larí. Continua per la Ma-
6012 (camí de Son Fangos) i es dirigeix a s’Aranjassa. Gira pel camí del Tast cap al poble de Sant Jordi. 
Travessa el poble en direcció al camí de Son Binissalom, la carretera Ma-5013 (camí de sa Síquia) i la 
carretera de Manacor (Ma-15). 

Puja per la via de servei de la Ma-15 i el camí de Cas Brau fins al poble d’Algaida. Pel camí de Castellitx 
arriba al poble de Randa i puja al santuari de Cura per la carretera Ma-5018. El descens es fa en direcció 
a Llucmajor pel camí vell de Gràcia. 

Continua per la carretera Llucmajor-Porreres Ma-5020 i es fa la pujada a Monti-sion abans d’arribar al 
poble de Porreres. Per les carreteres Ma-5101 i Ma-5111 es continua fins a Vilafranca. Es surt del poble per 
la carretera Ma-15 A i es pren el camí de Son Elsebits i la carretera Ma-3310 per anar cap a Petra. 

Poc abans d’arribar al poble es desvia pel camí del molí d’en Valero i ascendeix a l’ermita de Bonany. En el 
descens abans d’arribar al poble es desvia cap el nord pel camí de Son Amar, fins a la carretera de Sineu 
Ma-3300. 

Per aquesta carretera arriba a Sineu per prendre després cap a Lloret per la carretera Ma-3130. Continua 
cap a Ruberts pels camins de Cas Moro Tabac i de Ruberts. Segueix cap a Sencelles per la carretera Ma-
3140 passant pel llogaret de Cascanar. 

Després es dirigeix a Santa Eugènia per la carretera Ma-3110 i el camí de Morelló. Surt de Santa Eugènia 
pel camí de ses Olleries i connecta amb la carretera vella de Sineu Ma-3011 per la qual arriba fins al nucli 
de s’Hostalot. 

D’aquest nucli es dirigeix al sud pel camí de Cal Correu, fins a la carretera de Manacor Ma-15 per la qual 
arriba a sa Casa Blanca. D’aquest nucli es dirigeix a Sant Jordi pel camí del mateix nom i després a 
s’Aranjassa. Es retorna a la platja de Palma per la carretera Ma-6011, la carretera Ma-6012 (camí de Son 
Fangos), es Pil·larí i el camí de ses Meravelles. 
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La ruta es representa al Mapa nº 21: Ruta cicloturística P3 (Ermites del Pla) que s’adjunta a l’annex 
cartogràfic. 

 

 

Foto 96. Ermita de Bonany (Petra). 
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Foto 97. Santuari de Cura (Algaida). 

 

P4. Serra de Tramuntana -Central 

Distància: 127 km 
Desnivell: 1.833 m 
Dificultat:  molt alta 
Punts d’interès Santuari de Lluc 
 

Recorre el tram més alt de la Serra, Patrimoni de la Humanitat, pels embassaments de Cúber i Gorg Blau. 
S’arriba pel coll de Sóller i es torna pel coll de sa Batalla cap al Raiguer passant per Caimari, Selva, Lloseta, 
Binissalem, Consell i Santa Maria. 

Es parteix de la platja de Palma pel camí de les Meravelles fins al nucli de es Pil·larí. Continua per la Ma-
6012 (camí de Son Fangos) i es dirigeix a s’Aranjassa. Gira pel camí del Tast cap al poble de Sant Jordi. Es 
dirigeix a sa Casa Blanca pel camí de Sant Jordi. Continua per la via de servei de carretera de Manacor 
(Ma-15) i el camí de Cal Correu fins a s’Hostalot. 

Segueix en direcció nord pel carrer del puig de la Mola i el camí de Son Ametler fins arribar a la carretera 
vella d’Inca Ma-13 A. Continua fins es Figueral i es desvia per les carreteres Ma-2040 i Ma-3032 per 
arribar a Bunyola. 

S’arriba a Sóller per la carretera Ma-11A que ascendeix el coll de Sóller. Ja a la carretera Ma-10 es fa la 
gran pujada del puig Major pel túnel de Monnàber i els embassaments de Cúber i Gorg Blau i es continua 
per Escorca i Lluc. El descens es fa per la carretera Ma-2130. El primer poble que es troba és Caimari i 
després Selva. 

Continua cap a Lloseta per la carretera Ma-2114 i el camí vell de Selva. Després cap a Binissalem pel camí 
vell de Lloseta i cap a Consell pel camí de Pedaç i la carretera vella d’Inca Ma-13 A. Al poble de Santa 
Maria deixa la carretera Ma-13 A i es desvia cap al sud en direcció a Pòrtol on arriba per la carretera Ma-
3010. 

Segueix en direcció sud pel camí de Sant Jordi fins a la carretera vella de Sineu Ma-3011 i allà gira en 
direcció Palma. Abans d’arribar a s’Hostalot torna a girar per connectar amb la carretera de Manacor Ma-
15 A arribant per la mateixa a sa Casa Blanca.  
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D’aquest nucli es dirigeix a Sant Jordi pel camí del mateix nom i després a s’Aranjassa. Es retorna a la platja 
de Palma per la carretera Ma-6011, la carretera Ma-6012 (camí de Son Fangos), es Pil·larí i el camí de ses 
Meravelles. 

 

 

La ruta es representa al Mapa nº 22: Ruta cicloturística P4 (S. de Tramuntana – central) que s’adjunta a 
l’annex cartogràfic. 

 

 

Foto 98. Puig Major. 
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Les principals dades de les rutes cicloturístiques es resumeixen a la següent taula: 

 

Codi Ruta Distància (km) Desnivell (m) Dificultat 

A1 Llogarets del Raiguer 84,2 679 Baixa 

A2 Far de Formentor 96 990 Mitjana 

A3 Ermites del Raiguer   116,4 1.392 Alta 

A4 Serra de Tramuntana N 109,4 1.977 Molt Alta 

C1 Llogarets de Ponent 53 690 Baixa 

C2 Fars de Ponent 74,5 1.377 Mitjana 

C3 Esglesietes de Ponent   66,5 1.196 Alta 

C4 Serra de Tramuntana S 126,5 2.360 Molt Alta 

M1 Llogarets de Llevant 95 900 Baixa 

M2 Fars de Llevant 100 1.195 Mitjana 

M3 Ermites de Llevant   130 1.772 Alta 

M4 Serra de Tramuntana C 176,6 1.835 Molt Alta 

P1 Llogarets del Pla 89,5 888 Baixa 

P2 Fars de Migjorn 151,5 945 Mitjana 

P3 Ermites del Pla   135,5 1.621 Alta 

P4 Serra de Tramuntana C 127 1.833 Molt Alta 

TOTAL  1.731,6   

Taula 39. Principals dades de les rutes cicloturístiques. 
Font. Elaboració pròpia. 
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6.4 Senyalització 

6.4.1 Definició formal i disseny del contingut dels elements  de senyalització, considerant la 
reutilització dels suports existents  

La senyalització de les vies és considerada en sí mateixa un instrument per a la promoció de la bicicleta. 

Tenint en compte aquest fet un dels objectius del PVCM és que les rutes disposin d’una senyalització clara, 
útil, homogènia i uniforme que superi l’actual model heterogeni i confús.  

Així mateix cal senyalar que aquesta senyalització tendrà una incidència positiva en el foment del PVCM i en 
una circulació més segura per part dels ciclistes ja que permetrà que els diferents usuaris de la carretera 
visualitzin la seva pertinença una xarxa ciclista. 

A continuació es presenta una mostra de la varietat de senyals i panells existents a l’actualitat: 

 
Foto 99. Exemple de panell informatiu ATB (versió antiga). 

 

 
Foto 100. Exemple de panell informatiu ATB (versió moderna) 
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Foto 101. Exemple de panell informatiu de les Ecovies 

 

 
Foto 102. Exemple de senyal actual Xarxa cicloturística ATB. Es pot comprovar la pèrdua de legibilitat. 

 
Foto 103. Exemple de superposició de senyals de la Xarxa cicloturística ATB i d’una xarxa municipal. 
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Foto 104. Exemple de senyal de la Xarxa Ecovies. 

 

Foto 105. Exemple de senyal de xarxa municipal (Felanitx). 

Per superar la gran diversitat existent es proposa un projecte de senyalització que consta de tres tipus 
d’elements: 

Panells informatius generals: A cada nucli de població s’instal·larà al manco un panell amb el mapa 
de Mallorca i la tipologia de vies que formen la xarxa de carreteres i camins. També s’instal·laran als 
inicis i finals de les rutes, com per exemple els fars o les ermites. 

Aquests panells seguiran el model dels que ja formen actual la Xarxa Cicloturística de l’ATB. A més 
de la tipologia de vies aquest panell incorporarà informació sobre les rutes cicloturístiques 
contemplades al PVCM i sobre les rutes que formen la Xarxa cicloturística i les Ecovies. S’incorporen 
també diverses recomanacions i telèfons d’interès. 

El panell per tant informarà dels millors itineraris per connectar cada nucli amb els pobles o elements 
singulars (ermites, llogarets, fars, etc) que l’envolten així com també indicarà quines són les vies no 
recomanades. 
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Els panells informatius es posaran en terrenys de domini públic i de manera preferent en zones de 
descans emprades pels ciclistes situades a les poblacions o a la seva proximitat i a llocs propers als 
carrers i carreteres per on passen les rutes. Es triaran llocs espaiosos on els ciclistes (inclòs un petit 
grup) puguin aturar-se a consultar els panells sense obstaculitzar altres usuaris de la via com els 
vianants. Es situaran a llocs amb bona visibilitat on no puguin ser tapats. S’evitaran per exemple 
els aparcaments en els quals els vehicles puguin ocultar-los.  

Llocs com les estacions ferroviàries o les places dels pobles són alguns dels llocs escollits per a 
l’instal·lació de panells informatius. Alguns d’aquests espais ja estan habilitats per a la visita de 
ciclistes i compten amb aparcaments per bicicletes. És el cas per exemple de l’espai lliure públic que 
trobam a l’entrada d’Artà a la intersecció dels carrers de Ciutat i del Tren. 

Les característiques tècniques del panell o plafó informatiu són les següents: 
 
És de fusta tractada i envernissada amb doble suport, decorat a tot color amb impressió digital de 
dimensions interiors de 1410x1000 mm (el plafó de fusta té 1500 x 1200 mm) amb protecció 
antigrafit i UVA, amb subjecció mitjançant reblons amb protecció antioxidant o sistema similar, 
inclosos pals amb dau de formigó HM-20 de fonamentació, de dimensions 50x50x60 cm.  Les 
dimensions del suport de fusta són de 167x195 cm i presenta una teuladeta de cobriment de174x60 
cm.  El suport està format per dues columnes de fusta, composta cada una per dos pals de secció 
rectangular de 9x9 cm. El panell és de vinil sobre planxa d’alumini.  

Actualment existeix un conjunt de panells pertanyents a la Xarxa cicloturística, però aquests només 
reprodueixen les vies senyalitzades, i a més actualment molts d’ells es troben en mal estat. Per tant es 
proposa per aquests panells reaprofitar l’estructura de fusta existent i col·locar-hi un nou mapa.  

 

Foto 106. Exemple de localització proposada per un panell informatiu (Artà). 

En total es preveu la instal·lació de 212 panells informatius. 97 d’aquests panells existeixen i formen part de 
la Xarxa Cicloturística de l’ATB. Els 115 panells restants són de nova instal·lació.  

Els panells informatius es localitzen al Mapa nº 23: Localització de panells informatius que s’adjunta a l’annex 
cartogràfic. 
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Senyals indicatives  (també denominades fletxes):  

La intenció del Pla es definir les vies més segures per comunicar els distints pobles i punts d’interès de 
Mallorca. Per tant s’entén que les fletxes han d’indicar els recorreguts més segurs per anar de poble 
en poble, evitant les vies més perilloses. 

Així a partir del mapa de vies preferents, aptes i no recomanades s’ha analitzat cada poble i com 
aquest, es pot comunicar amb els dels seu voltant. 

Si la connexió es fa per vies aptes, que generalment coincideixen amb les carreteres normals, 
aquestes carreteres ja estan prou senyalitzades i no s’han posat indicacions llevat de que per allà 
passi  una ruta proposada.  

Si la connexió va per un recorregut alternatiu, que no és la carretera oficial, es posen senyals 
indicatives, amb independència de que per allà passi o no cap ruta. 

Per tant les senyals es posen per indicar les connexions amb els pobles veïnats, amb independència 
de que per allà passi o no una ruta.  

Les senyals inclouen la població de destinació més propera. Si la senyal coincideix amb una ruta, a la 
senyal s’indicarà la denominació de la ruta o rutes que hi passen i el sentit d’aquestes. 

També es posarà una senyal a cada punt d’inici de les rutes proposades i a les principals desviacions 
i destins finals. 

Donat que una altra de les finalitats del PVCM és canalitzar el trànsit de ciclistes en un sentit de ruta 
determinat les senyals es posaran de manera que es segueixi el sentit proposat. 

Com a criteri general s’evitarà la seva instal·lació indiscriminada dintre dels nuclis urbans on ja hi ha 
nombroses senyals d’orientació a les poblacions veïnes. En tot cas s’instal·laran les senyals que es 
consideren més necessàries com per exemple les que confirmen la ruta de sortida correcte d’un nucli 
urbà. 

S’ha de tenir en compte també que un excés de senyals poden tenir un efecte contrari al desitjat i 
generar un “renou” informatiu. A més es considera que el seguiment detallat de les rutes es farà 
majoritàriament mitjançant l’ús del track corresponent amb el GPS. Per aquest motiu es fa una 
previsió prudent i s’evita una senyalització exhaustiva que impliqui la posada de senyals a tots els 
creuers i desviaments possibles. 

Disseny de les senyals indicatives 

Un bon disseny és clau per a transmetre als ciclistes una informació clara que faciliti l’ús de les rutes. 
El disseny proposat empra elements de dos model de senyals de trànsit. Per una banda la senyal 
d’indicació S-322 del Reglament General de Circulació (senyals verticals de circulació). És una senyal 
de destí cap a una via ciclista o sender ciclable. Indica l’existència en la direcció apuntada per la 
fletxa d’una via ciclista o sender ciclable. 
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I per altra banda la senyal d’ús específic en poblat S-720 que indica llocs d’interès esportiu o 
recreatiu.  Aquestes senyals s’empren usualment per senyalar camps de golf, camps d’hípica o 
similars. 

 

Foto 107. Exemple de senyal S-720. 

Sobre la base d’aquestes senyals es proposa fer les següents combinacions i modificacions: 

- El color del fons serà el color taronja (RGB 255, 170, 0)  típic de les senyals S-720. 

- S’inclou a la part oposada a la fletxa el símbol de la bicicleta que ja figura a les senyals 
de la xarxa cicloturística de l’ATB. 

- El logo amb la roda de la bicicleta s’orientarà de manera que indiqui el sentit de la ruta. 

- S’inclou el nom de la població més propera en el sentit de la ruta. Les lletres seran de color 
negre i la tipografia serà "Traffic Type Spain D". 

- S’inclou davall del nom de la població el codi de les diferents rutes emmarcades per un 
quadre de color. Els colors indiquen la dificultat de la ruta segons la progressió habitual: verd 
(RGB 20,184,38) , blau (RGB 0, 156, 222), vermell (RGB 255, 0, 0) i negre (RGB 0, 0, 0). Les 
lletres seran de color blanc (RGB 255, 255, 255) i la tipografia serà "Traffic Type Spain D". 

Les senyals seran d’alumini, amb perfil perimetral en U de 4 cm d’ample i abraçadores, d’alumini, 
inclòs làmina reflectant nivell 2. 

Les dimensions de les senyals situades a carreteres i camins tendran unes dimensions de 800 x 300 
mm. 
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Les senyals es montaran sobre suports cilíndrics d’alumini estriat de 115 mm de diàmetre. L’altura dels 
suports serà de 3 m. 

Cal destacar que les senyals proposades són més petites que les habituals senyals indicatives presents 
a les carreteres (que tenen unes dimensions de1300 x 300 mm) per tal d’evitar possibles confusions 
als conductors. Com en el cas anterior es situaran a llocs de domini públic i fàcilment visibles. 

En total es preveu la instal·lació de 355 senyals indicatives. D’aquestes un total de 200 senyals 
inclouen la instal·lació del corresponent element de suport.  Per a les 155 senyals restants s’aprofiten 
elements de suport ja existents a les carreteres. 

A continuació es mostra com podria ser la nova senyal indicativa. S’adjunta una senyal indicativa amb 
orientació dreta i una senyal indicativa amb orientació esquerra per tal de que s’apreciï que canvia 
l’orientació de la roda de la bicicleta del logo. 

 

 
Foto montatge 1. Proposta de senyal indicativa orientada a l’esquerra. 

 

Foto montatge 2. Proposta de senyal indicativa orientada a la dreta. 
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Les senyals indicatives també tenen la funció d’indicar les millors rutes per tal de comunicar els pobles veïns 
de manera segura. En alguns casos potser que la senyal indiqui que per anar a un poble hi ha una ruta, el 
sentit de la qual és contrari a l’indicada per la senyal. Aquest fet es farà notar amb un triangle equilàter 
situat al costat esquerra del codi de la ruta, el qual tendrà el mateix color que la ruta. A continuació es 
mostra un exemple d’aquest tipus d’indicacions. 

 

Foto montatge 3. Proposta de senyal indicativa que inclou una ruta que discorre en sentit contrari al de la senyal. 

A continuació es mostra un exemple de lloc on seria necessària una senya indicativa i de com quedaria una 
vegada col·locada. Es tracta del creuer entre el camí de sa Real i el camí de Ca na Gallura. Per aquest lloc 
passa la ruta C4 en el seu camí cap a Establiments. 

 

 

Foto 108. Exemple de lloc on es proposa una senyal indicativa (creuer camí de sa Real / camí de Ca na Gallura). 



Pla de vies ciclistes per a l’illa de Mallorca 

 

 175 

 

Foto montatge 4. Proposta de senyal indicativa. 
Es pot apreciar la millor legibilitat respecte de les actuals senyals de la Xarxa Cicloturística de l’ATB. 

 

Les senyals indicatives es localitzen al Mapa nº 24: Localització de senyals indicatives que s’adjunta a 
l’annex cartogràfic. 
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Senyals complementàries (inici de grans pujades, colls i puigs). 

S’instal·larà un conjunt de senyals que indiquin punts d’interès com ara els colls i puigs així com els 
inicis de les grans pujades.  La senyalització de les rutes cap els colls de muntanya es farà només en 
el sentit que fa el descens pel costat del coll que té una IMD més alta. Per exemple la ruta M-4 
discorre en el sentit Bunyola > Orient > Alaró i supera successivament els colls d’Honor i d’Orient. 

S’ha de dir que molts de grans colls i puigs ja compten amb senyals d’aquest tipus. Es completarà la 
senyalització en aquells indrets on encara manquen, relacionats a continuació: 

o Colls :  coll de la Palomera,  coll de la Gramola, el Grau (Estellencs), coll des Pi, coll de sa 
Bastida, coll de sa Coma, coll de n’Esteve, Galilea,  coll dels Tords, coll de la Creu, coll d’en 
Claret,  Valldemossa, Can Costa, Can Bleda, coll de Tofla, túnel de Monnàber, coll de la 
Creueta, coll des Pescadors i coll des Racó. 
 

o Puigs / ermites : Santa Llúcia, Santa Magdalena, la Victòria, Betlem, Monti-sion, puig de 
Bonany i la Victòria. 

Aquestes senyals són d’alumini i tenen unes dimensions de 1600 x 400 mm, amb perfil perimetral en 
U de 4 cm d’ample i abraçadores d’alumini, inclòs làmina reflectant nivell 2. Es col·loquen sobre 
suports d’alumini estriat de 115 mm de diàmetre i 3 m d’altura. 

El color del fons de les senyals complementàries serà el color marró (RGB 137, 90, 68) . 

Les que és col·loquen als cims i colls tenen un text que es distribueix en dues línies. A la primera 
s’indica el nom del coll, per exemple “Coll de Sóller”. A la segona línia s’indica l’altura mesurada 
sobre el nivell de la mar, en metres, tal com es mostra a la foto 109. 

Per la seva banda les senyals que es col·loquen a l’inici de la pujada dels colls  també tenen un text 
distribuït en dues línies. A la primera s’indica el nom del coll, per exemple “Coll de Sóller”. A la 
segona línia s’indica la distància a recórrer fins al cim referida en quilómetres i el pendent mitjà de la 
pujada, referit en percentatge. La distància s’inscriu entre dues fletxes orientades verticalment i el 
percentatge va precedit d’un triangle, tal com es mostra a la foto 110. 

En total es preveu la instal·lació de 53 senyals complementàries. 

Les senyals complementàries es localitzen al Mapa nº 25: Localització de senyals complementàries 
que s’adjunta a l’annex cartogràfic. 
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Foto 109. Exemple de senyal complementària (coll de muntanya). 

 

Foto 110. Exemple de senyal complementària (inici de coll de muntanya). 

 

Durant el procés de senyalització s’aprofitarà també per substituir aquelles senyals que ja es troben en mal 
estat per manca de manteniment o aquelles senyals que han quedat obsoletes si la senyal existent coincideix 
amb la localització d’una nova senyal. A l’actualitat moltes de les indicacions són de fusta i es caracteritzen 
per la seva poca legibilitat ja que amb el temps es van enfosquint.  

Per a la instal·lació de les senyals s’hauran d’elaborar els corresponents projectes de senyalització per 
part d’un tècnic competent. Aquests projectes s’ajustaran a la Instrucció de Carreteres. Norma 8.1.IC 
Senyalització vertical del Ministeri de Foment aprovada per Ordre de 20 de març de 2014 (BOE nº 83 
de 5/04/2014). 



Pla de vies ciclistes per a l’illa de Mallorca 

 178 

 

6.4.2 Plànols d’ubicació de senyals, amb el tipus de senyal i text, definit segons sectors per 
una possible implantació per fases.  

Les 620 senyals proposades (212 panells informatius, 355 senyals indicatives i 53 senyals complementàries) 
s’han georeferenciat a un conjunt de 110 plànols DIN A-1 a escala 1:10.000 en els quals es representen 
també les rutes. De les senyals es diferencia el tipus de senyal, el ròtul o text de la mateixa i la seva 
orientació dreta (D) o esquerra (E). 

En aquests mapes el subratllat del codi de la ruta indica sentit contrari a l’orientació de la senyal. Per 
exemple en el següent ròtul :  M1 P2 Campos D,  la ruta M1 discorre en sentit contrari al marcat per la 
senyal. 

A continuació es mostren dos detalls d’aquesta localització. En primer lloc les senyals indicatives que es situen 
als creuers del camí de Son Ramon i de la carretera Ma-3323 amb la carretera Ma-3322. En segon lloc els 
panells informatius i les senyals indicatives de la ciutat de Manacor. 

 

Imatge 33. Localització de les senyals indicatives (quadrats taronges). 
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Imatge 34. Localització dels panells informatius (quadrats blaus) i de les senyals indicatives (quadrats taronges) a 
Manacor. 
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6.4.3 Avaluació econòmica detallada del Projecte de senyalització.   

Els preus dels diferents elements del projecte de senyalització es resumeixen a continuació. 

Per als costos de les senyals i els panells s’ha demanat pressupost a distintes empreses especialitzades. 

Els costos de la ma d’obra i de la maquinària han estat extret dels quadres de preus de diversos projectes 
de carreteres com el projecte Ma-13. Nou enllaç Ma-13 (polígon de Son Llaüt) i de projectes relatius a la 
conservació i manteniment de la Xarxa Cicloturística com per exemple els de Palma-Badia Blava i Santa 
Maria-Sant Jordi (2009). 

Element Descripció 
€ unitat 

(IVA 
inclòs) 

€ ma d’obra 
i 

maquinària 

€ suma 
la 

partida 

Costos 
indirectes 

(6 %) 

Total 
partida € 

 
 
 
1. Senyal 
complementària 

1600 x 400 mm, amb perfil 
perimetral en U de 4 cm 
d’ample  
 
Abraçaderes d’alumini 
 
Suport cilíndric d’alumini estriat 
de 115 mm de diàmetre  i  
altura 3 m 

223,37 
 

42,39 
 

215,99 

14,692 
 

1,4695 

 
 
 
 

497,91 

 
 
 
 

29,87 

 
 
 
 

527,78 
 

 
 
2.Panell informatiu 

 
Panell de fusta de 1410x1160 
mm amb teulada i columnes de 
fusta 

 
1271,11 

 
216,6 

 
39,99 

 
50,36 

 
 

1578,1 

 
 

94,68 
 

 
 

1672,74 

3.Panell informatiu 
(només mapa) 

DIBON Alumini de 3 mmm 
de 1410 x 1000 mm 

 
216,6 

 
14,692 

 
231,29 

 
13,88 

 
245,17 

 
 
 
4.Senyal indicativa 
800 x 300 mm 

Fletxa de 800 x 300 mm, amb 
perfil perimetral en U de 4 cm 
d’ample i abraçaderes d’alumini 
 
Abraçaderes d’alumini 
 
Suport cilíndric d’alumini estriat 
de 115 mm de diàmetre  i  
altura 3 m 

156,09 
 

42,39 
 

215,99 
 

 
 
 

14,692 
 

1,4695 

 
 
 
 

430,63 

 
 
 
 

25,84 

 
 
 
 

456,47 

 
5.Senyal indicativa 
800 x 300 mm 
(suport existent) 

Fletxa de 800 x 300 mm, amb 
perfil perimetral en U de 4 cm 
d’ample i abraçaderes d’alumini 
 
Abraçaderes d’alumini 
 

156,09 
 
 

42,39 

 
 

14,692 
 

1,4695 

 
 
 

214,64 

 
 
 

12,88 

 
 
 

227,52 

Taula 40. Preus per unitat.  
Font: Elaboració pròpia. 

 

Com es desglossa a continuació la instal·lació de les 620 senyals proposades (212 panells informatius, 355 
senyals indicatives i 53 senyals complementàries) té un cost estimat de 370.678 €. 
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Element nombre d’elements € Total € 

1. Senyal complementària  
53 

 
527,78 

 
27.972 

2.Panell informatiu 115 1672,74 192.365 

3.Panell informatiu (només 
mapa) 

 
97 

 
245,17 

 
23.781 

4.Senyal indicativa 800 x 300 200 456,47 91.294 

5.Senyal indicativa 800 x 300 
(suport existent) 

155 
 

227,52 
 

35.266 

TOTAL 620  
 

370.678 
Taula 41. Pressupost del projecte de senyalització. 

Font. Elaboració pròpia. 
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6.4.4 Programació del Projecte de senyalització.   

Per tal de facilitar l’execució del projecte de senyalització es preveu la seva divisió en quatre fases, amb un 
cost per fase que es situa a l’entorn dels 92.600 euros de mitjana.  

Amb aquesta finalitat s’ha dividit l’illa de Mallorca en quatre sectors que es corresponen amb cadascuna de 
les fases. Aquests sectors es deriven de la fusió de distints sistemes territorials prevists als treballs preliminars 
de l’Avanç del PIAT i són els següents: 

1. Sector Nord, derivat de la unió dels sistemes territorials badies Nord i Tramuntana. 
 

2. Sector Ponent-Raiguer, derivat de la unió dels sistemes territorials Ponent, Àrea metropolitana i 
Raiguer. 
 

3. Sector Central, derivat de la unió dels sistemes Pla, Platja de Palma i Migjorn. 
 

4. Sector Llevant, derivat de la unió dels sistemes Península de Llevant i Llevant Sud. 

A la taula següent es recullen les quatre fases i el seu corresponent cost. 

Fase Sector Total € 

1 Nord 89.546 

2 Ponent-Raiguer 98.180 

3 Central 94.698 

4 Llevant 88.254 

TOTAL  370.678 

Taula 42. Pressupost de les distintes fases del projecte de senyalització. 

Per a establir la prioritat de les fases s’ha tengut en compte la sinistralitat associada a les bicicletes la qual 
com s’ha vist a l’apartat 5.1.3 es concentra a les carreteres de muntanya i a la part nord-oriental de l’illa. 

A les taules següents s’identifiquen per a cada fase els panells i les senyals, el seu codi, si es tracta d’un 
panell o senyal existent,  la seva orientació dreta (D) o esquerra (E), la titularitat de la via (municipal o 
Consell de Mallorca) així com les seves coordenades X i Y. 

Fase 1 (Nord) 

En aquesta fase s’instal·laran 141 panells i senyals amb un cost estimat de 89.546 €. Es tracta de 47 panells 
informatius, 69 senyals indicatives i 25 senyals complementàries. 94 dels panells i senyals es localitzen a vies 
que són titularitat del Consell i la resta són de titularitat municipal. 
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Id codi existent titular X Y 
8 P_COLONIA_SANT_PERE no consell 524194 4398230 

27 P_BUNYOLA no municipal 473858 4394248 
32 P_LLUC no municipal 490159 4407906 
36 P_ALCUDIA no consell 509881 4411288 
37 P_BINIBONA sí municipal 493173 4403728 
38 P_CAMPANET_S sí municipal 496274 4403096 
39 P_CAMPANET_N sí municipal 496327 4403272 
40 P_POLLENCA sí consell 501858 4413924 
41 P_PORT_POLLENCA_N no consell 507165 4418066 
42 P_PORT_POLLENCA__LLENAIRA_S sí municipal 506651 4415776 
43 P_SA_POBLA_N no consell 502060 4402920 
44 P_SA_POBLA_S no municipal 501911 4401508 
45 P_BUGER no consell 498610 4400814 
46 P_MURO no municipal 504886 4398502 
47 P_CAN_PICAFORT_S no consell 513460 4400786 
48 P_CAN_PICAFORT_N no consell 512178 4402374 
57 P_SANTA_MARGALIDA no municipal 509080 4395040 
73 P_FORNALUTX no consell 477977 4403813 
74 P_PORT_SOLLER no municipal 474032 4405193 
75 P_SOLLER_S no consell 475293 4401217 
76 P_SOLLER_N no consell 474850 4402390 
77 P_DEIA no consell 469873 4399976 
78 P_VALLDEMOSSA no consell 467453 4395649 
85 P_ESPORLES no municipal 463783 4391025 
86 P_BANYALBUFAR no consell 458256 4393116 
87 P_ESTELLENCS no consell 455541 4389416 
99 P_GALILEA no municipal 457593 4384499 

101 P_PUIGPUNYENT no consell 459428 4385890 
167 P_PORT_ALCUDIA_N no consell 510381 4410008 
168 P_PORT_ALCUDIA_S no consell 509746 4407234 
170 P_CALA_SANT_VICENC no consell 504629 4418942 
171 P_FAR_FORMENTOR no consell 518121 4423465 
172 P_SA_CALOBRA no consell 482895 4411164 
569 P_CAMI_VELL_CAMPANET_N sí municipal 502527 4410159 
570 P_PORT_POLLENCA__LLENAIRA_N sí municipal 506641 4415781 
571 P_PORT_POLLENCA_HABITAT sí consell 505899 4416965 
572 P_CTRA_CALA_SANT_VICEN sí consell 503134 4415867 
573 P_LLENAIRA_MA_2200 sí consell 501995 4414744 
574 P_CAMI_LLENAIRA sí municipal 502863 4414768 
575 P_CEMENTERI_POLLENCA sí consell 502012 4414333 
576 P_CA_NA_VOLANTINA sí municipal 505374 4414869 
577 P_CAMI_CAN_CANAVERET sí consell 505031 4413791 
578 P_FONT_MAL_ANY sí consell 504232 4412228 
579 P_CAN_PORQUER_N sí consell 503617 4412815 
580 P_CAN_PORQUER_S sí consell 502546 4411893 
581 P_CAMI_VELL_CAMPANET_S sí municipal 496947 4404775 
583 P_INCA_CAMPANET sí municipal 496584 4402394 

Taula 43. Panells informatius (Fase 1). 
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Id existent ròtul Orientació titular X Y 
199 no C3 Esporles D consell 462419 4391329 
209 sí C4 Palmanyola D consell 474841 4402369 
210 sí P4 Lluc D consell 474691 4403218 
211 sí P4 Sóller D consell 473198 4393992 
305 sí A4 P4 Caimari D consell 490550 4407043 
362 sí M2 Sant Llorenç E consell 519271 4394862 
400 sí M4 Orient D municipal 474242 4394133 
413 sí A1 Alcúdia D consell 509778 4407260 
414 sí A1 Campanet D consell 509836 4411291 
415 sí A1 Campanet D consell 509634 4411205 
416 no A1 Campanet E municipal 509577 4411277 
417 no A1 Campanet D municipal 508307 4411092 
418 no A1 Campanet D municipal 507115 4411488 
419 no A1 Campanet D municipal 506180 4412757 
420 no A1 A4 Campanet / Pollença E consell 505022 4413793 
421 no A4 Pollença E consell 504212 4413636 
422 no A1 Campanet E consell 504209 4413624 
423 no A1 Campanet D municipal 503128 4411704 
424 no A4 Alcúdia D municipal 503141 4411712 
425 no A1 Campanet E consell 502536 4411880 
426 no A2 A4 Port de Pollença / Alcúdia D consell 502560 4411902 
427 no A1 Campanet E consell 502523 4410160 
428 no A1 Ullaró E municipal 496943 4404719 
429 no A1 Ullaró D municipal 499026 4403397 
430 no A1 Caimari D consell 496640 4402765 
431 no A1 Caimari E municipal 496215 4403145 
441 no A1 Búger E municipal 497969 4399978 
442 no A1 sa Pobla D consell 498655 4400821 
443 no A1 Muro D consell 501946 4401495 
444 no A1 Muro E consell 501545 4400418 
445 no A1 Santa Margalida D municipal 505120 4398408 
446 sí A1 Can Picafort D municipal 509117 4395030 
447 sí A1 Can Picafort D consell 510601 4398914 
448 no A1 Port d'Alcúdia D consell 513453 4400840 
449 sí A2 A3 Muro / sa Pobla D consell 512159 4402385 
450 no A3 Muro D consell 510952 4401452 
451 no A3 Muro E municipal 510627 4401970 
452 no A3 Muro E consell 509734 4401130 
453 no A3 Muro D municipal 509753 4401013 
454 no A3 Muro E municipal 507919 4401311 
455 sí A3 Inca D municipal 504305 4398120 
456 no A3 Inca D consell 500661 4397579 
477 sí A3 Can Picafort E consell 519281 4394870 
478 sí A3 Can Picafort D consell 510352 4409957 
479 sí A2 Port d'Alcúdia D consell 509878 4411297 
480 sí A2 Port d'Alcúdia D consell 506808 4414821 
481 sí A2 sa Pobla D consell 507067 4401756 
482 sí A2 Port de Pollença D consell 502600 4402465 
483 sí A2 Port de Pollença D consell 501164 4402506 
484 sí A2 Port de Pollença D municipal 499603 4403423 
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Id existent ròtul Orientació titular X Y 
485 no A2 A4 Port de Pollença / Alcúdia D municipal 496937 4404729 
486 no A2 A4 Port de Pollença / Alcúdia E consell 502543 4410156 
487 no A2 Port de Pollença E municipal 503140 4411715 
488 sí A2 Port de Pollença D consell 504216 4413636 
489 no A2 Port de Pollença E consell 505041 4413795 
490 no A2 Port de Pollença D municipal 505152 4414725 
491 sí A2 Port de Pollença D consell 506305 4415623 
492 sí A2 Port d'Alcúdia D consell 506754 4417648 
493 no A2 Port d'Alcúdia D municipal 507089 4417350 
496 sí A4 Pollença D consell 509843 4411329 
497 sí A4 Pollença E consell 507384 4413387 
498 sí A4 Lluc D consell 501888 4414944 
502 no A4 Alcúdia E municipal 496250 4403132 
503 sí A4 Alcúdia E municipal 496342 4403270 
504 no A4 Alcúdia E municipal 496948 4404732 
505 no A4 Alcúdia E municipal 503224 4411664 
506 no A4 Alcúdia D consell 504280 4412179 
556 no Can Picafort D consell 508687 4397554 
557 sí A1 sa Pobla E municipal 504536 4398756 

Taula 44. Senyals indicatives (Fase 1). 
El subratllat del codi de la ruta indica sentit contrari a l’orientació de la senyal. 

Id2 codi2 existent rotul titular X Y 
72 C_TUNEL_MONNABER no Túnel de Monnàber 875 m consell 481037 4404279 
79 C_COLL_CLARET no Coll d'en Claret 498 m consell 463556 4393556 
80 C_CAN_BLEDA no Can Bleda 224 m consell 472301 4402644 
81 C_CREUETA no Coll de la Creueta 207 m consell 509414 4419842 
82 C_VALLDEMOSSA no Valldemossa 412 m consell 467636 4395824 
83 C_CAN_COSTA no Can Costa 424 m consell 466245 4397224 
84 C_BASTIDA no Coll de sa Bastida 298 m consell 459877 4393613 
88 C_GRAU_1 no es Grau 331 m consell 452770 4388353 
89 C_GRAMOLA no Coll de sa Gramola 360 m consell 449332 4384248 

100 C_GALILEA no Galilea 410 m consell 457435 4384373 
114 C_TORDS no Coll des Tords 276 m consell 461973 4382678 
196 C_COLL_GALILEA_E no Galilea 3,8 km 4,8 % consell 459252 4385707 
198 C_COLL_GRAU no Coll des Grau 5,7 km 3,6 % consell 462398 4391329 
208 C_COLL_PI no Coll des Pi 240 m consell 454493 4389271 
402 C_COLL_TOFLA_E no Coll de Tofla 1,8 km 5,7 % consell 486897 4396892 
494 C_COLL_CREUETA_O no Coll de la Creueta 3,3 km 6 % consell 508531 4418069 
495 C_COLL_CREUETA_E no Coll de la Creueta 3,5 km 5,9 % consell 511402 4419904 
507 C_VALLDEMOSSA_S no Valldemossa 4,5 km 5,7 % consell 468974 4392536 
508 C_COLL_CLARET_S no Coll d'en Claret 3,8 km 4,5 % consell 462097 4392327 
509 C_COLL_CLARET_N no Coll d'en Claret 3 km 4,4 % consell 465370 4395065 
510 C_COLL_GRAMOLA_N no Coll de sa Gramola 2,5 km 4,6 % consell 450523 4385848 
511 C_COLL_PI_E no Coll des Pi 1,7 km 5,7 % consell 455714 4389410 
512 C_COLL_BASTIDA_O no Coll de sa Bastida 3,1 km 6,1 % consell 458481 4393248 
515 C_COLL_VICTORIA no la Victòria 128 m municipal 514582 4413736 
516 C_COLL_VICTORIA_O no la Victòria 1,3 km 8,8 % municipal 513874 4413626 

Taula 45. Senyals complementàries (Fase 1). 
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Id2 codi2 existent rotul titular Codi ctra km 
72 C_TUNEL_MONNABER no Túnel de Monnàber 875 m consell Ma-10 37,000 
79 C_COLL_CLARET no Coll d'en Claret 498 m consell Ma-10 75,739 
80 C_CAN_BLEDA no Can Bleda 224 m consell Ma-10 56,780 
81 C_CREUETA no Coll de la Creueta 207 m consell Ma-2210 5,287 
82 C_VALLDEMOSSA no Valldemossa 412 m consell Ma-1110 17,753 
83 C_CAN_COSTA no Can Costa 424 m consell Ma-10 69,792 
84 C_BASTIDA no Coll de sa Bastida 298 m consell Ma-10 83,368 
88 C_GRAU_1 no es Grau 331 m consell Ma-10 98,338 
89 C_GRAMOLA no Coll de sa Gramola 360 m consell Ma-10 105,866 

100 C_GALILEA no Galilea 410 m consell Ma-1032 6,669 
114 C_TORDS no Coll des Tords 276 m consell Ma-1016 8,583 
196 C_COLL_GALILEA_E no Galilea 3,8 km 4,8 % consell Ma-1032 10,868 
198 C_COLL_GRAU no Coll des Grau 5,7 km 3,6 % consell Ma-1100 2,343 
208 C_COLL_PI no Coll des Pi 240 m consell Ma-10 95,868 
402 C_COLL_TOFLA_E no Coll de Tofla 1,8 km 5,7 % consell Ma-2110 6,661 
494 C_COLL_CREUETA_O no Coll de la Creueta 3,3 km 6 % consell Ma-2210 2,042 
495 C_COLL_CREUETA_E no Coll de la Creueta 3,5 km 5,9 % consell Ma-2210 8,768 
507 C_VALLDEMOSSA_S no Valldemossa 4,5 km 5,7 % consell Ma-1110 13,168 
508 C_COLL_CLARET_S no Coll d'en Claret 3,8 km 4,5 % consell Ma-10 79,583 
509 C_COLL_CLARET_N no Coll d'en Claret 3 km 4,4 % consell Ma-10 72,770 
510 C_COLL_GRAMOLA_N no Coll de sa Gramola 2,5 km 4,6 % consell Ma-10 103,386 
511 C_COLL_PI_E no Coll des Pi 1,7 km 5,7 % consell Ma-10 94,143 
512 C_COLL_BASTIDA_O no Coll de sa Bastida 3,1 km 6,1 % consell Ma-10 86,715 

Taula 45bis. Senyals complementàries xarxa insular (Fase 1). Localització per codi de carretera i km. 

Fase 2 (Ponent - Raiguer) 

En aquesta fase s’instal·laran 161 panells i senyals amb un cost estimat de 98.180 €. Es tracta de 70 panells 
informatius, 76 senyals indicatives i 15 senyals complementàries. 102 dels panells i senyals es localitzen a 
vies que són titularitat del Consell i la resta són de titularitat municipal. 

Id codi existent titular X Y 
15 P_SANTA_MARIA_N no municipal 480637 4389281 
28 P_ALARO no consell 482925 4396061 
29 P_LLOSETA_TREN no municipal 488772 4396281 
30 P_INCA_TREN no municipal 491877 4396520 
33 P_CAIMARI no consell 491618 4402065 
34 P_MOSCARI sí municipal 494567 4401665 
35 P_SELVA no consell 491627 4400233 
59 P_INCA_C sí municipal 492478 4397044 
60 P_INCA_E sí consell 493066 4396622 
61 P_MANCOR sí municipal 489242 4399982 
62 P_SANTA_LLUCIA no municipal 488483 4400105 
65 P_BINIAMAR sí consell 489140 4397826 
66 P_BINISSALEM_S sí consell 487147 4392926 
67 P_CONSELL sí municipal 484098 4390912 
68 P_SANTA_MARIA_S sí municipal 481304 4388696 
69 P_ESTACIO_CONSELL no municipal 483634 4392057 
90 P_ANDRATX_N no municipal 450347 4380732 
91 P_S_ARRACO sí consell 447662 4381093 
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Id codi existent titular X Y 
92 P_SANT_ELM no consell 444547 4381136 
94 P_PORT_ANDRATX sí consell 447791 4377112 
95 P_ANDRATX_S no consell 450297 4380305 
96 P_CAMP_DE_MAR sí municipal 450383 4376752 
98 P_ES_CAPDELLA_O sí municipal 454482 4381131 

103 P_CALVIA_E sí municipal 457264 4379641 
104 P_PEGUERA sí municipal 452991 4376594 
105 P_SANTA_PONCA sí municipal 455558 4374097 
106 P_SON_BUGADELLES sí consell 457748 4376088 
107 P_SON_FERRER sí municipal 457112 4371689 
108 P_PALMANOVA no consell 460296 4375340 
109 P_COSTA_DEN_BLANES no consell 463262 4376258 
110 P_PORTOPI no consell 467233 4377940 
111 P_CALA_MAJOR no municipal 465260 4377360 
112 P_GENOVA no consell 466457 4380593 
115 P_ESTABLIMENTS sí consell 467608 4385568 
116 P_PALMA_MA_1110 sí municipal 469704 4382885 
117 P_PALMA_MA_1040 no consell 469104 4383218 
118 P_PALMA_1042 no consell 468493 4382572 
119 P_PALMA_MA_11 no municipal 470318 4382899 
120 P_PALMA_MA_13A no consell 473931 4383380 
121 P_PALMA_MA_2031 no consell 472184 4383821 
122 P_PALMANYOLA no consell 471896 4389804 
123 P_SA_CABANETA no municipal 477902 4385965 
124 P_ES_FIGUERAL no consell 476674 4386066 
125 P_PORTOL no municipal 480422 4385374 
126 P_PALMA_MA_3011 no consell 473012 4380526 
127 P_PALMA_MA_15 no consell 472491 4380106 
128 P_SON_FERRIOL no consell 475334 4380242 
129 P_PALMA_MA_19 no municipal 471467 4379261 
130 P_HOSTALOT no consell 476952 4381827 
131 P_CASA_BLANCA no consell 479076 4379809 
133 P_COLL_RABASSA no municipal 474376 4377696 
562 P_ALARO no municipal 482173 4394979 
568 P_MOLA_ANDRATX sí municipal 445389 4376007 
582 P_CAMI_ALBORAIET sí municipal 495093 4403115 
584 P_CAMI_DES_POU sí municipal 494280 4401961 
585 P_CAIMARI_BINIBONA sí municipal 492137 4402592 
586 P_MANCOR_N sí municipal 489235 4400178 
587 P_INCA_N sí municipal 493537 4397681 
588 P_INCA_O sí municipal 491194 4396401 
589 P_LLOSETA_E sí municipal 488978 4396398 
590 P_BINISSALEM_E sí municipal 487194 4392911 
615 P_CAMI_MOLI_TERRA sí consell 469556 4385251 
616 P_MA_1016 sí consell 464502 4384887 
617 P_COLL_SA_CREU sí consell 462554 4381459 
618 P_CAMI_SON_BORONAT sí consell 458541 4377519 
619 P_CALVIA_O sí consell 456731 4379757 
620 P_ES_CAPDELLA_E sí consell 454623 4381040 
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Id codi existent titular X Y 
621 P_ANDRATX_O sí consell 449578 4380999 
622 P_CAMI_DE_ESTRET sí consell 448338 4379097 
623 P_MALGRATS sí municipal 453565 4372360 

Taula 46. Panells informatius (Fase 2). 

Id existent rotul Orientació titular X Y 
176 no C2 Calvià E consell 466465 4380592 
177 sí C2 C3 C4 Calvià E consell 461871 4382346 
178 sí C2 s'Arracó E consell 444634 4381105 
179 no C2 Palma D consell 460301 4375334 
180 no C3 Peguera E consell 460283 4375322 
181 sí C2 Gènova D consell 467243 4377968 
182 sí C2 Gènova D consell 467284 4377987 
183 sí C1 C2 Port d'Andratx / Andratx D consell 447604 4381053 
184 sí C1 Port d'Andratx D consell 448289 4379093 
185 sí C2 Andratx D consell 448330 4379095 
186 sí C1 C2 Peguera D consell 450635 4377401 
189 no C1 C3 C4 Peguera / Calvià / es Capdellà E consell 459611 4374776 
190 sí C1 C3 C4 Peguera / Calvià / es Capdellà D municipal 458838 4374578 
191 no C1_C4 Calvià / es Capdellà D consell 457692 4376168 
192 sí C3 Peguera D consell 457697 4376138 
193 no C1 Santa Ponça D municipal 456209 4375128 
194 no C3 es Capdellà D municipal 453612 4376421 
200 no C3 C4 Calvià D consell 468088 4385382 
202 sí C3 C4 Palmanova E consell 458081 4379728 
203 no C4 s'Arracó E municipal 456741 4378090 
204 sí C1 Calvià D municipal 456741 4378097 
205 sí C4 Estellencs D consell 450585 4380998 
206 sí C1 C2 Andratx / Sant Elm D consell 450570 4380971 
212 sí C4 s'Esgleieta D consell 472231 4390984 
213 sí C4 Establiments E consell 469261 4390079 
214 sí C4 Establiments D consell 470027 4387235 
215  C4 Establiments E municipal 469416 4387319 
216 sí C4 Establiments D municipal 468986 4385658 
217 sí C3 C4 Calvià E consell 464510 4384890 
244 no P1 P3 sa Casa Blanca E consell 476951 4381804 
245 no P4 s'Hostalot D consell 477302 4380207 
246 no P4 s'Hostalot E consell 479249 4379775 
273 sí P3 Algaida D consell 480670 4380006 
299  P1 P3 sa Casa Blanca E consell 477309 4380190 
300 sí P1 P3 P4 Sant Jordi D consell 479261 4379763 
301  P4 es Figueral D consell 476875 4381785 
302 sí P4 es Figueral D consell 475685 4385014 
303 sí P4 Bunyola D consell 477446 4386885 
304 sí M4 P4 Bunyola D consell 475423 4390793 
306 no P4 Selva D consell 491637 4402078 
307 sí A1 A4 Campanet / Moscari E consell 491642 4402077 
308 sí P4 Lloseta E consell 491610 4400208 
309 no P4 Lloseta E consell 490355 4398723 
310 no P4 Lloseta E municipal 489360 4397114 
311 no P4 Binissalem D consell 488097 4395622 
312 sí M4 Lloseta D consell 488115 4395676 
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Id existent rotul Orientació titular X Y 
313 no P4 Consell D municipal 486657 4393826 
314 no P4 Consell D municipal 486174 4392930 
315 no P4 Pòrtol E municipal 480543 4389052 
316 no P4 sa Casa Blanca E consell 481249 4385326 
317 no P4 sa Casa Blanca D consell 481344 4382396 
318 no P4 sa Casa Blanca E consell 478429 4381993 
399 no M4 Bunyola D municipal 480476 4389021 
403 sí M4 Lloseta E consell 482930 4396045 
404 sí M4 Inca D municipal 488905 4396391 
405 no M4 Llubí Sineu D consell 492950 4396699 
432 no A1 Caimari D municipal 493754 4403011 
433 sí A1 A4 Moscari / Campanet E consell 492439 4401238 
434 sí A1 Moscari D consell 492447 4401420 
435 no A1 Búger D municipal 494571 4401672 
436 no A1 Búger D municipal 494786 4401123 
437 no A1 Búger E municipal 494689 4400535 
438 no A1 Búger D municipal 495583 4400890 
462 sí A3 Mancor D consell 493278 4397362 
463 no A3 Santa Llúcia E municipal 489240 4399979 
466 sí A3 Inca D consell 490203 4398847 
467  A3 Inca E consell 489643 4398188 
468 sí A3 Llubí D consell 491554 4396942 
469 sí A3 Llubí D consell 492209 4395620 
499 sí A4 Campanet E consell 492445 4401422 
500 sí A4 Campanet D municipal 492645 4402224 
501 no A4 Campanet E municipal 493768 4403006 
558 no Sóller D municipal 469712 4382922 
559 no C4 Sóller D consell 469257 4390037 
560 sí Bunyola / Sóller E consell 472180 4383795 
561 no M4 P4 Sóller E consell 474765 4392069 

Taula 47. Senyals indicatives (Fase 2). 
El subratllat del codi de la ruta indica sentit contrari a l’orientació de la senyal. 

 

Id Codi Existent Ròtul titular X Y 
16 C_TOFLA no Coll de Tofla 260 m consell 485337 4396840 
93 C_PALOMERA no Coll de sa Palomera 128 m consell 446607 4381347 
97 C_COLL_ESTEVE no Coll de n'Esteve 238 m consell 453264 4381279 

113 C_CREU no Coll de sa Creu 381 m consell 462521 4381454 
174 C_CREU_E no Coll de sa Creu 5,1 km 5,8 % consell 465823 4380724 
175 C_CREU_O no Coll de sa Creu 2,5 km 5,1 % consell 461886 4382343 
187 C_COLL_ESTEVE_E no Coll de n'Esteve 1,8 km 5,2 % consell 454134 4381398 
188 C_COLL_ESTEVE_O no Coll de sa Coma 2,1 km 5,1 % consell 451344 4381735 
195 C_COLL_GALILEA_O no Galilea 5 km 5,5 % consell 455627 4382658 
201 C_COLL_TORDS_E no Coll des Tords 3,9 km 4,1 % consell 464498 4384885 
207 C_COLL_GRAMOLA_C4 no Coll de sa Gramola 5,1 km 5,2 % consell 450584 4381016 
401 C_COLL_TOFLA_O no Coll de Tofla 2,3 km 2,8 % consell 483533 4395731 
464 C_COLL_LLUCIA_O no Santa Llúcia 1,7 km 6,4 % municipal 488757 4399922 
465 C_COLL_LLUCIA no Santa Llúcia 332 m municipal 488492 4400104 
514 C_COLL_SA_COMA no Coll de sa Coma 226 m consell 451990 4382280 

Taula 48. Senyals complementàries (Fase 2). 
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Id Codi Existent Ròtul titular ctra km 
16 C_TOFLA no Coll de Tofla 260 m consell Ma-2110 8,441 
93 C_PALOMERA no Coll de sa Palomera 128 m consell Ma-1030 5,193 
97 C_COLL_ESTEVE no Coll de n'Esteve 238 m consell Ma-1031 5,186 

113 C_CREU no Coll de sa Creu 381 m consell Ma-1043 6,000 
174 C_CREU_E no Coll de sa Creu 5,1 km 5,8 % consell Ma-1043 0,810 
175 C_CREU_O no Coll de sa Creu 2,5 km 5,1 % consell Ma-1043 8,402 
187 C_COLL_ESTEVE_E no Coll de n'Esteve 1,8 km 5,2 % consell Ma-1031 5,945 
188 C_COLL_ESTEVE_O no Coll de sa Coma 2,1 km 5,1 % consell Ma-1031 1,228 
195 C_COLL_GALILEA_O no Galilea 5 km 5,5 % consell Ma-1032 2,130 
201 C_COLL_TORDS_E no Coll des Tords 3,9 km 4,1 % consell Ma-1016 11,274 
207 C_COLL_GRAMOLA_C4 no Coll de sa Gramola 5,1 km 5,2 % consell Ma-10 110,979 
401 C_COLL_TOFLA_O no Coll de Tofla 2,3 km 2,8 % consell Ma-2110 10,724 
514 C_COLL_SA_COMA no Coll de sa Coma 226 m consell Ma-1031 3,421 

Taula 48bis. Senyals complementàries xarxa insular (Fase 2). Localització per codi de carretera i km. 

Fase 3 (Central) 

En aquesta fase s’instal·laran 193 panells i senyals amb un cost estimat de 94.698 €. Es tracta de 62 panells 
informatius, 125 senyals indicatives i 6 senyals complementàries. 109 dels panells i senyals es localitzen a 
vies que són titularitat del Consell i la resta són de titularitat municipal. 

Id codi existent titular X Y 
13 P_SENCELLES sí municipal 490930 4388375 
17 P_ERMITA_BONANY no municipal 507515 4382806 
23 P_PETRA no municipal 509968 4385097 
24 P_VILAFRANCA no municipal 507543 4379949 
26 P_LLORET no municipal 497192 4385292 
31 P_LLUBI no municipal 500576 4394396 
54 P_SANT_JOAN no municipal 503247 4383014 
55 P_ARIANY no municipal 509543 4388936 
58 P_ERMITA_SANTA_MAGDALENA no municipal 496306 4397658 
64 P_BINIALI sí municipal 487974 4387876 

134 P_PLATJA_PALMA_2 sí municipal 477492 4374784 
135 P_PLATJA_PALMA_1 sí municipal 476054 4376131 
136 P_PLATJA_PALMA_3 sí municipal 477978 4374199 
137 P_PLATJA_PALMA_5 sí municipal 478601 4372512 
148 P_MONTI_SION no municipal 501389 4371796 
153 P_RAPITA no municipal 495961 4357095 
154 P_COLONIA_SANT_JORDI no municipal 499851 4352108 
155 P_SES_SALINES no municipal 504386 4354406 
173 P_PLATJA_PALMA_4 no municipal 478444 4373441 
593 P_CAMI_CAMPAS sí municipal 491674 4387285 
594 P_RUBERTS sí municipal 494524 4385895 
596 P_ALGAIDA_O sí municipal 490574 4378292 
597 P_CAMI_SON_MENDIVIL sí municipal 489190 4373707 
598 P_CAMI_AGUILA sí municipal 489415 4369752 
600 P_CAMI_PALMER_E sí municipal 492754 4367673 
601 P_CAMI_PALMER_O sí municipal 491590 4368338 
603 P_SON_VERI_S sí municipal 477541 4371491 
604 P_SON_VERI_N sí municipal 478144 4371901 
606 P_CAMI_CASETA_N sí municipal 482765 4365277 
607 P_CAMI_CASETA_S sí municipal 483581 4363628 
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611 P_CAMI_REVELLAR sí municipal 496473 4362811 
613 P_CAMI_SA_SORDA_S sí municipal 497513 4361455 

Taula 49. Panells informatius (Fase 3). 

Id existent rotul Orientacio titular X Y 
218 no P1 P2 Llucmajor E municipal 478605 4372448 
219 sí P1 P2 Llucmajor D consell 479474 4372378 
220 no P1 P2 Llucmajor D consell 480905 4371918 
221 sí P1 Llucmajor D municipal 487437 4369832 
222 sí P2 ses Salines D municipal 487430 4369818 
223 sí P1 Llucmajor E municipal 490027 4369092 
224 sí P1 Randa D consell 491305 4371667 
225 no P3 Porreres E consell 491302 4371650 
226 no P1 Randa E municipal 492651 4373420 
227 no P3 Llucmajor D municipal 492656 4373405 
228 no P1 Algaida D consell 492207 4375485 
229 no P3 Randa E consell 492196 4375425 
230 no P1 Algaida E municipal 493648 4378392 
231 no P3 Randa D municipal 493653 4378371 
232 sí P1 Pina D consell 491534 4379503 
233 no P2 Algaida D consell 491545 4379482 
234 no P1 Ruberts D consell 494311 4386108 
235 no P1 Costitx E municipal 497861 4385466 
236 sí P1 Costitx D consell 497043 4386836 
237 sí P1 Sencelles D consell 495122 4389036 
238 sí P1 Biniali D municipal 491248 4388648 
239 no P1 Biniali E municipal 490709 4389629 
240 no P1 Biniali D municipal 490625 4389255 
241 sí P1 ses Alqueries D consell 486324 4387270 
242 sí P1 Santa Eugènia D municipal 486549 4387065 
243 no P1 P3 s'Hostalot D municipal 486315 4385938 
247 no P1 P2 P3 P4 s'Aranjassa D consell 480752 4378465 
248 sí P1 P2 P3 P4 Platja de Palma D consell 480337 4376954 
249 sí P2 ses Salines E consell 479348 4365221 
250 sí P2 ses Salines E consell 491981 4360730 
255 sí P2 Montuïri D consell 501104 4375057 
256 no P2 Montuïri D municipal 499254 4376627 
257 no P2 Montuïri E municipal 499324 4376964 
258 no P2 Montuïri E municipal 498497 4378394 
259 no P2 Algaida D municipal 498128 4378879 
260 no P2 Algaida D consell 496768 4378154 
261 no P2 Sant Jordi E municipal 490701 4378955 
262 sí P2 Sant Jordi D consell 480681 4379872 
263 no P2 Sant Jordi E consell 480576 4379395 
264 no P2 Sant Jordi D municipal 481264 4378856 
265 sí P1 Platja de Palma D consell 479728 4375309 
266 no P2 P3 P4 es Pil·larí D consell 479707 4375313 
267 sí P2 P3 P4 Platja de Palma E consell 479174 4375467 
268 sí P3 P4 s'Aranjassa D consell 479181 4375475 
269 no P3 P4 es Pil·larí D municipal 477984 4374225 
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Id existent rotul Orientacio titular X Y 
270 no P3 P4 Sant Jordi D consell 480302 4376989 
271 no P3 Algaida D consell 480696 4378548 
272 sí P4 sa Casa Blanca E consell 480694 4378546 
274 no P3 Algaida E municipal 481271 4378864 
275 no P3 Algaida D consell 480570 4379418 
276 no P3 Algaida D municipal 487442 4379830 
277 no P3 Randa E municipal 491626 4378619 
278 no P3 Llucmajor E consell 493466 4374370 
279 sí P3 Porreres D consell 491384 4371062 
280 no P3 Monti-sion D consell 501426 4372598 
281 no P3 Vilafranca D consell 502437 4374217 
282 no P3 Petra D municipal 507646 4379553 
283 no P3 Petra E consell 509159 4380350 
288 no P3 Petra E consell 509448 4383848 
289 no A3 P3 Bonany E municipal 509363 4384163 
290 sí A3 Petra D municipal 509243 4384048 
291 no P3 Sineu E municipal 509241 4384049 
292 sí P3 Sineu D consell 508722 4384710 
293 sí M4 Petra E consell 508742 4384701 
294 sí P3 Lloret E consell 501131 4387931 
295 no M4 P3 Ruberts D municipal 497889 4385310 
296 no M4 P3 Ruberts E municipal 496699 4385573 
297 sí M4 P3 Santa Eugènia D municipal 490939 4388364 
298 no M4 P3 Santa Eugènia D consell 486609 4385703 
325 no M1 M3 Felanitx E consell 512049 4375011 
359 no M2 M4 Sant Llorenç E consell 515808 4382729 
360 sí M2 M4 Sant Llorenç E consell 513818 4388190 
391 no M4 Vilafranca D consell 511705 4380658 
392 no M4 Vilafranca E consell 511687 4380769 
393 sí M4 Sant Joan D consell 505949 4380170 
394 sí M4 Lloret D consell 502487 4382881 
395 sí M4 Lloret D consell 498496 4382274 
396 sí M4 P3 Sencelles D consell 494186 4386101 
397 no M4 P3 Santa Eugènia D municipal 490782 4388233 
398 sí M4 Santa Maria D consell 483111 4387632 
406 sí M4 Llubí D consell 496577 4395607 
407 no A3 M4 Llubí E municipal 496095 4394940 
408 sí A3 Llubí D consell 499756 4394040 
409 sí M4 Sineu D consell 499744 4394008 
410 sí M4 Sineu D consell 500298 4393786 
411 sí M4 Petra E consell 501139 4387915 
412 sí A3 M4 Can Picafort / Sant Llorenç D consell 510478 4385273 
439 sí A1 Búger D consell 496477 4399983 
440 no A1 Búger E municipal 496717 4399212 
457 no A3 Muro E municipal 496705 4399209 
458 no A3 Inca E municipal 495227 4397771 
459 no A3 Inca D municipal 495111 4397633 
470 no A3 Llubí E consell 492756 4392884 
471 sí A3 Maria D consell 501398 4394594 
472 sí A3 Maria D consell 504578 4394246 
473 sí A3 Ariany D consell 506643 4390522 
474 no A3 Petra E consell 509387 4388539 



Pla de vies ciclistes per a l’illa de Mallorca 

 

 193 

Id existent rotul Orientacio titular X Y 
475 no A3 Petra E consell 509082 4386872 
476 no A3 Petra E municipal 508497 4386365 
519 sí P2 Porreres D consell 501696 4365096 
520 no Felanitx D municipal 502347 4364786 
521 sí P2 Santanyí D municipal 502379 4364765 
522 sí Colònia de Sant Jordi D consell 501921 4363924 
523 sí Llucmajor D municipal 501135 4364638 
524 sí Algaida E consell 490306 4371769 
525 sí Campos D consell 491044 4370740 
526 no P1 s'Arenal D consell 490548 4370714 
527 sí P2 Campos D consell 502208 4373398 
528 no P3 Llucmajor D consell 501348 4373594 
531 no M1 M3 Manacor D consell 512087 4375038 
534 sí P2 Campos D consell 501753 4357382 
546 sí M4 Petra E consell 513811 4388213 
547 no Manacor D consell 513837 4388178 
548 no A3 M4 Manacor D consell 510493 4385284 
549 no A3 Ariany Maria E municipal 509609 4385107 
550 no Maria D municipal 509046 4386811 
551 no A3 Ariany D consell 509099 4386908 
552 no Maria D consell 507329 4388409 
553 no Petra D consell 507384 4388382 
554 sí M4 Inca D consell 501010 4389205 
555 sí A3 M4 Inca D consell 499687 4394013 
563 no Petra E consell 506486 4390243 
566 sí M1 M3 Manacor D consell 511372 4374149 
567 no P1 s'Arenal D municipal 489986 4369070 
624 no P2 Felanitx / Santanyí D municipal 502914 4364669 

Taula 50. Senyals indicatives (Fase 3). 
El subratllat del codi de la ruta indica sentit contrari a l’orientació de la senyal. 

 

Id Codi Existent Ròtul titular X Y 
284 C_MONTISION_N no Monti-sion 1,5 km 6,7 % municipal 501349 4372405 
285 C_MONTISION no Monti-sion 233 m municipal 501427 4371799 

286 C_BONANY_E no Bonany 2,2 km 7,3 % municipal 508228 4383443 

287 C_BONANY no Bonany 296 m municipal 507510 4382810 

460 C_COLL_MAGDALENA_O no Santa Magdalena 2,7 km 6,9 % municipal 495235 4397768 

461 C_COLL_MAGDALENA no Santa Magdalena 285 m municipal 496314 4397658 

Taula 51. Senyals complementàries (Fase 3). 
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Fase 4 (Llevant) 
En aquesta fase s’instal·laran 125 panells i senyals amb un cost estimat de 88.254 €. Es tracta de 33 panells 
informatius, 85 senyals indicatives i 7 senyals complementàries. 74 dels panells i senyals es localitzen a vies 
que són titularitat del Consell i la resta són de titularitat municipal. 

Id codi existent titular X Y 
1 P_CALA_MILLOR_S2 no municipal 532927 4382106 
2 P_MANACOR_N no consell 517758 4380756 
3 P_MANACOR_E no municipal 518896 4379913 
4 P_MANACOR_O no municipal 517527 4379230 
5 P_SANT_SALVADOR no consell 516053 4367347 
6 P_FELANITX_S no municipal 512511 4368698 
7 P_SA_COMA_S no consell 531859 4379974 
9 P_ERMITA_BETLEM no consell 526745 4398538 

11 P_FAR_CAPDEPERA no consell 540900 4396288 
12 P_CALA_MILLOR_N no municipal 532994 4383856 
18 P_SON_SERVERA no consell 531858 4384948 
19 P_ARTA_N sí consell 530125 4394142 
20 P_CAPDEPERA no consell 536183 4394657 
21 P_SANT_LLORENC no municipal 524073 4384332 
22 P_PORTO_CRISTO no municipal 529147 4377562 
49 P_ARTA_S no municipal 529839 4393510 
51 P_CALA_MILLOR_S no municipal 532568 4382974 
52 P_SA_COMA_N no consell 532408 4380860 
53 P_MANACOR_C no municipal 517470 4380093 
70 P_FELANITX_N no municipal 513152 4369493 
71 P_SON_MACIA no municipal 518525 4373863 

156 P_LLOMBARDS no municipal 508346 4354575 
157 P_SANTANYI no municipal 511419 4356444 
158 P_CAS_CONCOS no municipal 511821 4363244 
159 P_ALQUERIA_BLANCA no municipal 514203 4359796 
160 P_CALONGE no municipal 517455 4361190 
161 P_HORTA no municipal 517975 4361998 
162 P_CALA_D_OR no municipal 519592 4358672 
163 P_PORTOPETRO no consell 518103 4357253 
164 P_PORTOCOLOM no municipal 522416 4363895 
165 P_CALES_MALLORCA no municipal 523420 4368938 
166 P_CALA_ANGUILA no municipal 527495 4375488 
169 P_CALA_RAJADA no municipal 539447 4395711 

Taula 52. Panells informatius (Fase 4). 

Id existent rotul Orientació titular X Y 
251 sí P2 Cas Concos E consell 511169 4356679 
252 no P2 Campos E municipal 511689 4363207 
253 no P2 Campos D municipal 510388 4362698 
254 no P2 Campos E municipal 510196 4363082 
319 no M1 M3 Son Carrió / Son Servera E municipal 532914 4382109 
320 sí M2 M3 Son Servera D consell 531447 4382936 
321 no M1 Son Carrió D consell 531425 4382915 
322 no M1 M4 Manacor E consell 526214 4381949 
323 sí M2 M4 Son Carrió E consell 526233 4381935 
324 no M1 M3 Felanitx E municipal 517512 4379228 
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Id existent rotul Orientació titular X Y 
326 sí M1 Cas Concos D municipal 512637 4368186 
327 no M1 Cas Concos E municipal 512498 4367724 
328 sí M1 s'Alqueria Blanca D consell 511164 4356661 
329 no M1 s'Alqueria Blanca E municipal 511440 4356438 
330 no M1 s'Alqueria Blanca E municipal 511954 4356525 
331 no M1 s'Alqueria Blanca E municipal 512962 4357345 
332 no M1 s'Alqueria Blanca E municipal 515182 4358412 
333 sí M1 s'Horta D municipal 514391 4359751 
334 sí M1 M3 s'Horta D consell 517403 4361624 
335 sí M1 Son Macià E consell 521985 4371291 
336 no M1 sa Coma D municipal 518897 4373842 
337 no M1 sa Coma D consell 522083 4375810 
338 no M1 sa Coma E consell 522461 4375421 
339 no M1 sa Coma E municipal 523258 4376062 
340 no M1 sa Coma D consell 525914 4378672 
341 no M1 M2 M4 sa Coma D consell 529472 4380471 
342 no M1 M3 M4 sa Coma D consell 530693 4380411 
343 no M1 M3 sa Coma E consell 531884 4379983 
344 no M2 Cala Millor D consell 530689 4380448 
345 no M2 Son Servera E municipal 532984 4383866 
346 sí M3 Artà D consell 531867 4385001 
347 sí M2 Son Servera D consell 531812 4385000 
348 no M2 Capdepera D municipal 530822 4386143 
349 no M3 Artà E consell 532564 4388716 
350 no M2 Capdepera D consell 533776 4390527 
351 sí M2 Cala Rajada E consell 537487 4395481 
352 sí M2 Cala Rajada D consell 536411 4394023 
353 no M2 Cala Rajada D municipal 539137 4396362 
354 sí M2 Capdepera D consell 538054 4394951 
355 sí M2 Artà D consell 536723 4394496 
356 no M2 Artà E consell 534794 4394075 
357 no M2 Artà E municipal 532278 4393456 
358 no M2 Artà D consell 532177 4393229 
361 sí M3 Sant Llorenç E consell 528755 4393254 
363 sí M2 M3 Colònia de Sant Pere / Sant Llorenç D consell 529396 4393534 
364 no M2 M4 Sant Llorenç E consell 517209 4383524 
365 sí M2 M4 Son Carrió D consell 524207 4384683 
366 no M2 M4 Son Carrió E consell 524152 4384456 
367 no M2 M4 Cala Millor / sa Coma D consell 527361 4381959 
368 no M2 Cala Millor D consell 531715 4383618 
369 no M3 Artà E consell 531881 4385014 
370 no M2 M3 Artà D consell 531529 4386751 
371 no M3 Ermita de Betlem D consell 530538 4393755 
375 no M3 Manacor D municipal 524464 4391411 
376 no M3 Manacor D consell 520583 4386558 
377 sí M2 M4 Sant Llorenç E consell 520587 4386561 
378 no M3 Manacor E consell 517345 4383839 
379 sí M3 Sant Salvador D consell 512327 4369544 
380 sí M3 Sant Salvador D consell 513442 4369649 
381 sí M3 Sant Salvador D consell 513665 4369323 
383 sí M3 es Carritxó D consell 512672 4368276 
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Id existent rotul Orientació titular X Y 
384 sí M3 es Carritxó E consell 513544 4364536 
385 sí M1 M3 Porto Cristo D consell 520234 4366215 
386 sí M3 sa Coma D consell 529173 4377592 
387 no M4 Son Carrió D consell 531851 4379978 
388 sí M4 Son Carrió D consell 530659 4380445 
389  M4 Vilafranca D municipal 517000 4380072 
390 sí M4 Vilafranca E municipal 515507 4380306 
529 sí Campos D municipal 512626 4368143 
530 no M1 M3 Manacor D consell 512300 4369569 
532 no M1 P2 Campos D consell 511146 4356692 
533 no Santanyí D municipal 514368 4359745 
535 no M3 Sant Llorenç D consell 517787 4380773 
536 sí M2 M4 Manacor E consell 524332 4384643 
537 sí Artà E consell 524324 4384675 
538 no Artà D consell 524086 4384763 
539 no M3 Artà D municipal 524470 4391419 
540 sí Sant Llorenç E municipal 524465 4391402 
541 sí M2 Capdepera D consell 530570 4393740 
542 sí M2 Capdepera E consell 531080 4393356 
543 no M2 Capdepera E consell 532192 4393251 
544 no M2 Capdepera D consell 534787 4394095 
545 sí Petra D consell 517399 4380596 
564 no Manacor E consell 529204 4377675 
565 sí Porto Cristo D municipal 518893 4379938 

Taula 53. Senyals indicatives (Fase 4). 
El subratllat del codi de la ruta indica sentit contrari a l’orientació de la senyal. 

 

Id Codi Existent Ròtul titular X Y 
10 C_DELS_PESCADORS no Coll des Pescadors 374 m consell 527291 4398107 
50 C_DEL_RACO no Coll des Racó 237 m municipal 533269 4396179 

372 C_COLL_PESCADORS_E no Coll des Pescadors 2,5 km 6,7 % consell 528424 4397881 
373 C_COLL_PESCADORS_O no Coll des Pescadors 1,5 km 6,7 % consell 526771 4398522 
513 C_COLL_RACO_O no Coll des Racó 1,8 km 6,3 % municipal 532135 4395090 
517 C_VIDRIERS_N no Coll des Vidriers 1,1 km 5,5 % consell 534300 4391227 
518 C_VIDRIERS_S no Coll des Vidriers 0,9 km 6 % consell 533814 4390485 

Taula 54. Senyals complementàries (Fase 4). 

Id Codi Existent Ròtul titular ctra km 
10 C_DELS_PESCADORS no Coll des Pescadors 374 m consell Ma-3333 7,109 

372 C_COLL_PESCADORS_E no Coll des Pescadors 2,5 km 6,7 % consell Ma-3333 4,681 
373 C_COLL_PESCADORS_O no Coll des Pescadors 1,5 km 6,7 % consell Ma-3333 8,811 
517 C_VIDRIERS_N no Coll des Vidriers 1,1 km 5,5 % consell Ma-4040 6,462 
518 C_VIDRIERS_S no Coll des Vidriers 0,9 km 6 % consell MA-4040 5,579 

Taula 54bis. Senyals complementàries xarxa insular (Fase 4). Localització per codi de carretera i km. 
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7. DIFUSIÓ DEL PVCM 
És un fet que abans de viatjar la majoria de cicloturistes preparen la informació a través de Internet i que 
també està creixent l’ús d’smartphones i altres dispositius amb GPS per seguir les rutes i accedir a altra 
informació relacionada amb les mateixes.  

Per aquest motiu per donar a conèixer el pla i fomentar l’ús de la xarxa proposada als potencials usuaris i 
usuàries, ciclistes locals i turistes, a part de la senyalítica es pretén difondre aquesta informació mitjançant 
procediments telemàtics. Això es farà mitjançant una plana web, un visor web específic i una aplicació per a 
mòbil. 

Web.     

Es proposa la seva inclusió a la web turística de Mallorca infomallorca.net.  

En concret a l’apartat EXPLORA. Coneix l’illa > RUTES on ja hi ha informació sobre les rutes culturals. 

L’esquema proposat és el següent: 

Cicloturisme a Mallorca:  Mallorca en Ruta. 

o Breu explicació general. 
o Mapa general de la tipologia de vies per a la pràctica de la bici (pdf  o visor). 
o Mapa de rutes cicloturístiques proposades (pdf o visor). 
o Llistat de rutes amb breu explicació i botó per descarregar el track (gpx). 
o Informació aplicació mòbil  Mallorca en Ruta. 
o Fulletó informatiu seguretat viària ciclistes (esports CIM). 
o Vídeos informatius seguretat viària ciclistes. 
o Enllaç al Visor Mapa d’incidències carreteres. 
o Enllaç al Visor específic del PVCM. 

Aplicació mòbil. 

Es pretén crear una aplicació mòbil “Mallorca en ruta“ per donar a conèixer les rutes proposades  i per 
fomentar el seu ús, generar un diploma com a record  al completar-la. 

La aplicació pot ser un navegador gps en sí mateix o una aplicació que es connecti amb altres navegadors 
app o gps (via bluetooth ) per traspassar el track. 

La aplicació ha de verificar que s’ha realitzat la ruta i un cop finalitzada ha de generar un diploma 
recordatori ( amb un cert marge d’error per possibles desviacions puntuals). 

Prèviament l’usuari o usuària s’ha d’haver identificat proporcionant nom i llinatges, ciutat de residència, 
adreça de correu a on pot enviar el diploma (la personal i si és el cas la de l’establiment hoteler 
col·laborador). 

També es podria simplement verificar que s’ha efectuat la ruta, enviant ubicacions estratègiques. 

Altres punt que podria incorporar l’APP 

o Interacció altres app informació serveis ( bars, tallers bicis, etc) 
o Incidències carreteres 

 

 



Pla de vies ciclistes per a l’illa de Mallorca 

 198 

Altres webs 

Es proposa també que dins la pàgina web del Consell de Mallorca la informació relativa a les rutes pugui 
visualitzar-se des de diversos punts. 

Apartat de Carreteres > Mapes  on s’afegirien els següents mapes. 

o Mapa general de tipologia de vies. 
o Mapa de rutes cicloturístiques. 
o Mapa d’intervencions a carreteres pel ciclisme. 

Urbanisme i territori: Territori i paisatge > Guia Territorial Mallorca > Mapes  de Mallorca. 

o Mapa general de tipologia de vies. 
o Mapa de rutes cicloturístiques. 

Urbanisme i territori: Territori i paisatge> Plans i Normativa > Altres Plans i Normatives. 

o Memòria i plànols del Pla de vies ciclistes de Mallorca. 
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9. PARTICIPACIÓ I AUTORIA 
 

Per a la redacció del present pla s’ha comptat amb la participació dels següents organismes i 
administracions: 

o Departament de Territori i Infraestructures. Consell de Mallorca. 

o Agència de Turisme de les Illes Balears. Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme. 

Govern de les Illes Balears. 

o Servei d’Emergències de les Illes Balears 112. Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques. 

Govern de les Illes Balears. 

o Ajuntament d’Alcúdia. 

o Ajuntament d’Andratx. 

o Ajuntament d’Artà. 

o Ajuntament de Banyalbufar. 

o Ajuntament de Bunyola. 

o Ajuntament de Consell. 

o Ajuntament de Muro. 

o Ajuntament de Palma. 

o Ajuntament de Santa Margalida. 

o Ajuntament de ses Salines. 

o Ajuntament de Son Servera. 

o Ajuntament de Valldemossa. 

o Federació de Ciclisme de les Illes Balears. 

El pla ha estat redactat per Miquel Àngel Escanelles Garau en base als treballs i aportacions realitzades 
pels següents membres del Departament de Territori i Infraestructures. 

o Miquel Vadell Balaguer. Director Insular de Territori i Paisatge. 

o Joan Carles Fuster Guasp. Arquitecte del Departament de Territori i Infraestructures. 

o Antònia Fornés Horrach. Geògrafa tècnica de GIS. 

 

Miquel Àngel Escanelles Garau, 

Geògraf, 

Palma, a 30 de novembre de 2016 
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10. ANNEX DE TAULES 
Xarxa primària bàsica: 

XARXA PRIMÀRIA BÀSICA 

Nom Observacions Longitud (Km) 

Ma-1 Eix de ponent (Portopí) / Andratx 23,0 

Ma-11 Palma (Ma-20) / Port de Sóller, accés zona portuària 21,7 

Ma-13 Eix central (Ma-20 / Ma-2220) 51,6 

Ma-14 Felanitx (Ma-5120) / Manacor (Ma-15 C) 12,8 

Ma-15 Palma ( Ma-20) / ArtÀ (Ma-4042) 68,9 

Ma-19 Eix de llevant ( duanes/Portopetro) 61,1 

Ma-20 Via de Cintura (Ma-19 / Ma-1) 12,1 

Ma-30 Segon Cinturó (Ma-19 / Ma-13) 8,7 

Ma-1110 Palma (Ma-20) / Ma-1140 7,4 

Ma-1140 Ma-11 (Palmanyola) / Ma-1110 (s'Esgleieta) 3,3 

Ma-2020 Santa Maria (Ma-13 A) / Bunyola (Ma-2100, Ma-2010) 9,2 

Ma-2030 Palmanyola (Ma-11) / Ma-2020 3,4 

Ma-3010 Santa Maria, pk 0 / Pòrtol (Ma-3014) 4,0 

Ma-3240 Inca (Ma-13 A) / Sineu (Ma-3510, Ma-3301) 12,2 

Ma-3301 Sineu (Ma-3510) / Ariany (Ma-3340, Ma-3341) 7,7 

Ma-3320 Petra (Ma-3330, Ma-3340) / Ma-15 7,0 

Ma-3340 Petra (Ma-3320, Ma-3330) /Santa Margalida (Ma-3430, Ma-3440) 11,0 

Ma-3410 pk 1+200 / Santa Margalida (Ma-3440) 5,5 

Ma-3431 pk 4,3 / pk 6,5 2,2 

Ma-3460 Variant d’Alcúdia (Ma-13 / camí d'Alcanada) 5,1 

Ma-5013 Ma-19 A / Ma-15, Ma-5014 3,2 

Ma-5120 Campos (Ma-19) / Felanitx (Ma-14) 11,7 

TOTAL  352,8 

Taula 55. Xarxa primària bàsica. 
Font: PDSCMa. 

 

Xarxa primària complementària: 

XARXA PRIMÀRIA COMPLEMENTÀRIA 

Nom Observacions Longitud (Km) 

Ma-1 Andratx / Port d'Andratx(Ma-1021) 4,7 

Ma-10 Pollença (Ma-2200) / rot. Variant Andratx (Ma-19) 111,0 

Ma-11 Ma-10 / Port de Sóller 2,3 

Ma-11 A coll de Sóller (boca sud / boca nord túnel Ma-11) 10,6 

Ma-12 Artà (Ma-15) / Port d’Alcúdia (av. Tucà) 30,7 

Ma-13 A torrent Gros (Marratxí)/enllaç sa Pobla (Ma-13) 37,6 

Ma-15 Artà (Ma-4042) / Cala Rajada ( Ma-4050) 10,5 
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XARXA PRIMÀRIA COMPLEMENTÀRIA 

Nom Observacions Longitud (Km) 

Ma-15 C travessera Manacor (rot. polígon industrial / Ma-15) 4,2 

Ma-1040 Ma-1120/ església Esporles (Ma-1100) 1,3 

Ma-1100 Ma-10 / Esporles (Ma-1040) 3,1 

Ma-1110 Ma 1120 / Valldemossa (Ma-1130) 7,5 

Ma-1120 Ma-1110 / Esporles (Ma-1040) 4,8 

Ma-1130 Ma-10 / Valldemossa (Ma-1110) 0,9 

Ma-2130 Inca (Ma-13 A, Ma-3440) / Lluc (Ma-10) 14,9 

Ma-2140 Ma-10 / Lluc 0,7 

Ma-2200 Ma-13 / Port de Pollença (Ma-2210) 19,1 

Ma-2220 Port Pollença (Ma-2200A, Ma-2210)/Alcúdia (Ma-13) 7,5 

Ma-3120 Inca (Ma-13 A) / Sencelles (Ma-3020, Ma-3110) 8,1 

Ma-3210 Ma-15, Ma-5030 / Montuïri (Ma-3200, Ma-3220) 1,4 

Ma-3220 Montuïri (Ma-3200, Ma-3210)/ Sant Joan (Ma-3222) 5,0 

Ma-3232 Ma-3230 / Sineu (carrer Sant Jaume, creu de terme ) 5,4 

Ma-3413 Ma-3410 / Can Picafort (Ma-12) 3,6 

Ma-3420 Ma-13 / sa Pobla (Ma-3450) 2,0 

Ma-3430 Sa Pobla(Ma-3450)/Santa Margalida(Ma-3340,Ma-3440) 9,5 

Ma-3431 pk 6,5 / Ma-12 2,3 

Ma-3433 de pk 1+900 / Ma-12 7,6 

Ma-3440 Inca (Ma-13 A, Ma-2130) / Santa Margalida (Ma-3400) 19,0 

Ma-3441 Llubí, entrada / Ma-3500 3,0 

Ma-3450 Sa Pobla (Ma-3430 / Ma-3421) 2,6 

Ma-3470 Accés es Murterar (Ma-3460 / Ma-3433) 3,7 

Ma-3500 Ma-3440 / Muro (Ma-3430) 9,1 

Ma-3501 Ma-3500 / sa Pobla, futura Ma-3450 (ronda fase III) 4,1 

Ma-3511 Sineu (Ma-3130) / Llubí (Ma-3440) 5,6 

Ma-4010 Felanitx (Ma-14) / rot. Portocolom 11,5 

Ma-4012 s'Alqueria Blanca (Ma-19) / Ma-4010 9,3 

Ma-4014 Ma-4010 / Porto Cristo, carrer Mar 15,7 

Ma-4020 Manacor (Ma-14) / Porto Cristo, carrer Sant Jordi 12,4 

Ma-4023 Porto-Cristo (Ma-4020) / Son Servera (Ma-404 A) 11,0 

Ma-4026 Ma-4023 / Cala Millor, Ma-4027 0,8 

Ma-4030 Sant Llorenç (Ma-15 F) / Son Servera (Ma-4040), rot. 7,3 

Ma-4040 Son Servera (Ma-4030), rot. / Capdepera (Ma-15) 10,3 

Ma-5010 Llucmajor (Ma-19 A) / Algaida (Ma-15 E) 9,5 

Ma-5030 Montuïri (Ma-15, Ma-3210) / Porreres (Ma-5040) 8,3 

Ma-5040 Porreres(Ma 5101)/Campos (Ma-19) 9,8 

Ma-6014 Circuit estratègic, Ma-19 / Ma-6040, Ma-6101 43,0 

Ma-6015 Llucmajor (Ma-19 A) / Ma-6014 11,1 
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XARXA PRIMÀRIA COMPLEMENTÀRIA 

Nom Observacions Longitud (Km) 

Ma-6020 Llucmajor(Ma-19 A) / rot. Son Noguera 2,7 

Ma-6020 Brot. Enllaç Ma-19 / rot. (Ma-6014) 1,7 
Ma-6040 Campos (Ma-19) / Ma-6100 11,8 
Ma-6100 Santanyí (Ma-19) / ses Salines (Ma-6101) 7,9 
Ma-6101 ses Salines ( Ma-6100) / Ma-6040, Ma-6014 4,0 
  TOTAL 551,4 

Taula 56. Xarxa primària complementària. 
Font: PDSCMa. 

Xarxa secundària: 

XARXA SECUNDÀRIA 

Nom Observacions Longitud (Km) 

Ma-1 A Peguera rot pk 23,200 / Ma-1 2,4 

Ma-1 B travessera Andratx (Ma-1 / Ma-10 ) 0,7 

Ma-14 Santanyí (Ma-19) / Felanitx (Ma-5120) 15,6 

Ma-15 A travessera Vilafranca (Ma-15 / Ma-15) 2,8 

Ma-15 D trav. Son ferriol (rot. Son Llàtzer / rot variant) 3,2 

Ma-15 E trav. Algaida(Ma-15,Ma-3100/Ma-15,Ma-3130) 2,7 

Ma-19 A sortida 10 Ma-19 / rot. variant Llucmajor (Ma-19) 19,8 

Ma-1012 Peguera, bulevard / Ma-1015 (es Capdellà) 5,6 

Ma-1014 urb. Galatzó (Ma-1) / Ma-1015 3,3 

Ma-1015 Palmanova (Ma-1 C) / es Capdellà (Ma-1012) 9,6 

Ma-1016 Calvià (Ma-1015) / Ma-1041 11,2 

Ma-1020 Port d’Andratx (Ma-1) / es Camp de Mar (Ma-1 A) 4,8 

Ma-1030 Andratx (Ma-10) / Sant Elm 7,5 

Ma-1031 Andratx (Ma-10) / es Capdellà (Ma-1015) 8,2 

Ma-1032 Capdellà(Ma-1031)/Puigpun(Ma-1041, Ma-1101) 11,2 

Ma-1040 Palma (Ma-20) / Ma-1120 9,4 

Ma-1041 Ma-20 /Puigpunyent (Ma-1101,Ma-1032) 12,2 

Ma-1042 Ma-1041 / Establiments (Ma-1040) 2,4 

Ma-1050 camí de s'Estret (Ma-1022 /s'Arracó Ma-1030) 2,2 

Ma-1101 Puigpunyent (Ma-1032,Ma-1041) / Ma-1100 9,8 

Ma-2010 Ma-11 / Bunyola Ma-2100, Ma-2020 1,2 

Ma-2022 Consell (Ma-13 A) / Alaró (cantó c. Joan Rosselló) 2,7 

Ma-2031 rot. Son Castelló / Ma-2030 8,2 

Ma-2032 Ma-2030 / Ma-2020 1,1 

Ma-2040 Ma-13 A / Ma-2020 4,6 

Ma-2050 Accés a Alaró ( Ma-13 / Ma-2022) 2,5 

Ma-2100 Bunyola (Ma-2010, Ma-2020) / Alaró (Ma-2110) 19,3 

Ma-2110 Inca (Ma-13 A) / Alaró (Ma-2100) 12,3 

Ma-2111 Ma-13 A / Lloseta (Ma-2110, Ma-2113) 3,4 
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XARXA SECUNDÀRIA 

Nom Observacions Longitud (Km) 

Ma-2112 Inca(rot.c. J Bautista)/Mancor de la Vall, av. 2 d'abril 4,5 

Ma-2113 Lloseta (Ma-2110, Ma-2111) / Ma-2112 3,0 

Ma-2114 Ma-2112 / Selva (Ma-2130) 2,2 

Ma-2120 Ma-10 / Fornalutx (Ma-2121) 1,8 

Ma-2131 Selva (Ma-2130) / Campanet, carrer Major 6,2 

Ma-2132 Ma-13 A / Campanet, carrer son Massanet 1,2 

Ma-2141 Ma-10 / sa Calobra, desdoblament inclòs 13,1 

Ma-2200 A Travessera Port de Pollença (Ma-2200 / Ma-2220) 0,6 

Ma-2203 Ma-2200 / cala Sant Vicenç 4,0 

Ma-2210 Port Pollença (Ma-2220,Ma-2200A)/Cap Formentor 19,6 

Ma-3011 camí vell de Sineu (Palma (Ma-15)/Sineu (Ma-3130) 30,8 

Ma-3018 Ma-15 / Ma-20 1,2 

Ma-3020 Sencelles(Ma-3110, Ma-3120)/Ma-3030 8,3 

Ma-3021 Biniali (Ma-3020) / Binissalem (Ma-13 A) 5,3 

Ma-3030 Ma-13 / Ma-3020 2,8 

Ma-3040 Ma-3020 / Santa Eugènia (Ma-3100) 3,5 

Ma-3100 Ma-15 / Santa Eugènia (Ma-3040) 6,8 

Ma-3121 Sencelles (Ma-3120) / Costitx (Ma-3241) 4,7 

Ma-3130 Ma-15 / Sineu (Ma-3300, Ma-3510) 13,7 

Ma-3132 ronda Sineu Ma-3011 / Ma-3011 3,0 

Ma-3220 Sant Joan (Ma-3222)/Petra(Ma-3320A, Ma-3330) 7,8 

Ma-3222 Ma-15 / Sant Joan (Ma-3220) 4,2 

Ma-3241 Costitx (Ma-3121) / Ma-3240 2,0 

Ma-3310 Ma-15 / Petra (Ma-3220) 4,6 

Ma-3322 camí de Conilles, Manacor (Ma-15 C) / Ma-12 15,7 

Ma-3330 Ma-12 / Petra (Ma-3220, Ma-3320 A) 15,2 

Ma-3331 Ma-12 / rot. Betlem 7,8 

Ma-3334 Ma-12 / ses Fulles 3,4 

Ma-3341 Ma-3440 / Ariany, carrer Sol 1,3 

Ma-3400 Ma-12 / Santa Margalida (Ma-3440) 9,1 

Ma-3410 Can Picafort (Ma-12) / a pk 1,2 2,5 

Ma-3421 Ma-13 / sa Pobla (Ma-3450) 1,8 

Ma-3422 Búger, carrer Sol/sa Pobla, futura Ma-3450(ronda fase III) 3,2 

Ma-3423 Ma-13 A,Ma-2132 / Búger, pl Constitució 1,3 

Ma-3431 camí des Marjals, Muro (Ma-3430) / a pk 4,3 5,5 

Ma-3433 camí de s'Albufera, sa Pobla ( Ma-3450) / a pk 1+900 1,9 

Ma-3510 Sineu (Ma-3130, Ma-3300) / Maria (Ma-3520,Ma-3513) 6,3 

Ma-3520 Ma-3340 / Maria (Ma-3510 A, Ma-3342) 3,5 

Ma-4011 Ma-4010 / ermita de Sant Salvador 5,0 
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XARXA SECUNDÀRIA 

Nom Observacions Longitud (Km) 

Ma-4013 Calonge (Ma-4012) / Cala d’Or, rotonda pk 3,2 3,2 

Ma-4015 Ma-4014 / Manacor, ronda des Port 8,7 

Ma-4016 Ma-14 / Calonge (Ma-4012) 5,1 

Ma-4021 Ma-4022 / s’Illot,davant mar 6,6 

Ma-4022 Sant Llorenç (Ma-4030) / Ma-4021 3,1 

Ma-4024 Porto Cristo (Ma-4023) / Son Carrió (Ma-4021) 4,7 

Ma-4031 Son Servera (Ma-4030, Ma-4040) / Ma-15 6,2 

Ma-4032 Ma-4040 / Port Vell, carretera Costa dels Pins 3,1 

Ma-4034 Son Servera (Ma-4023) / Ma-4032 2,0 

Ma-4040 A Travessera Son Servera (Ma-4023 / Ma-4040) 0,4 

Ma-4042 Artà (Ma-15) / Coves d'Artà 10,6 

Ma-5017 Ma-5010 / Montuïri (Ma-15) 7,6 

Ma-5018 Randa (Ma-5017) / Cura 4,8 

Ma-5020 Llucmajor(Ma-19A)/Porreres(Ma-5100,Ma-5030A,Ma-5040) 12,0 

Ma-5100 Porreres (Ma-5020,Ma-5030A,Ma-5040) / Felanitx (Ma-14) 12,6 

Ma-5101 Porreres (Ma-5040) / Ma-5111 7,3 

Ma-5110 Ma-15, Ma-3310 / Felanitx (Ma-5100) 12,2 

Ma-5111 Ma-5110 / Vilafranca (Ma-15 A) 7,7 

Ma-6015 Ma-6014 / s’Estanyol (Ma-6021) 4,0 

Ma-6021 s’Estanyol (Ma-6015) / sa Ràpita (Ma-6030) 2,9 

Ma-6030 Campos (Ma-19) / sa Ràpita (Ma-6021) 10,2 

Ma-6100 ses Salines (Ma-6101) / Colònia de Sant Jordi 5,9 

Ma-6102 Santanyí, c.Pontàs (creu terme) / Cala Figuera, port 4,8 

Ma-6110 Ma-6100 / far de cap de ses Salines 9,1 

TOTAL  593,08 

Taula 57. Xarxa secundària. 
Font: PDSCMa. 

Xarxa no principal: 

XARXA NO PRINCIPAL 

Nom Observacions Longitud (Km) 

Ma-1 C Cas Català / enllaç cala Figuera (Ma-1) Ma-1 - Límit TM 2,0 

 Límit TM - Ma-1 8,1 

Ma-1011 Peguera / Cala Fornells 1,0 

Ma-1013 Ma-1 / Santa Ponça 2,3 

Ma-1015 Palmanova / es Capdellà 0,6 

Ma-1021 Ma-1 (Port d'Andratx) / Ma-1022 0,8 

Ma-1021 Ma-1022-Far 0,8 

Ma-1022 Ma-1 / Port d'Andratx (Ma-1021) 2,0 

Ma-1022 Consell / Alaró (Ma-13A-TM) 1,8 
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XARXA NO PRINCIPAL 

Nom Observacions Longitud (Km) 

Ma-1030 Andratx / Sant Elm 3,1 

Ma-1041 Palma / Puigpunyent 1,7 

Ma-1043 coll de sa Creu (Ma-1044 / Ma-1016) 8,3 

Ma-1044 Sant Agustí, c. Joan Miró / Palma, plaça Pont 5,3 

Ma-1045 Gènova, c. Rector Vives (Ma-1048/Ma-1044) 2,6 

Ma-1046 Palma, c. Joan Miró / Gènova (Ma-1044) 3,3 

Ma-1047 Ma-1046 / Gènova(Ma-1044).Tallada per Ma-20 0,8 

Ma-1048 Gènova (Ma-1044 / Ma-1045) 1,0 

Ma-1131 Ma-10 / Port de Valldemossa 5,6 

Ma-1150 Port de Sóller (Repic) / far es cap Gros (Muleta) 1,6 

Ma-2021 Santa Maria (Ma-2020) / Alaró (cantó c. Cladera) 7,0 

Ma-2111 A Ma-2111 / Lloseta (estació FC) 1,7 

Ma-2121 Sóller (c.Alqueria des Comte, torrent) / Fornalutx, plaça (Ma-2120) 3,0 

Ma-2122 Sóller (Ma-2121) / Sóller (camp de futbol) 0,9 

Ma-2123 Sóller, camí ses Argiles (Ma-2122, c. futbol/Ma-10) 1,2 

Ma-2124 camí de sa Figuera (Ma-10 / Port de Sóller, Ma-11) 5,0 

Ma-2125 Sóller, carrer Església 0,1 

Ma-2201 Ma-13 / Pollença (Ma-2200, Ma-2202) 7,0 

Ma-2202 c. Almadrava,Pollença (Ma-2200, Ma-2201)/Ma-2220 6,5 

Ma-3016 Sant Marçal a Ma-3030 1,5 

Ma-3020 Santa Maria / Sencelles 3,1 

Ma-3030 Ma-13 A / Ma-3020 4,0 

Ma-3131 Algaida (Ma-15 E) / Ma-3200 4,5 

Ma-3140 Sencelles (Ma-3120) / Pina (Ma-3130) 7,1 

Ma-3200 Ma-3130 / Montuïri (Ma-3210, Ma-3220) 5,6 

Ma-3201 Montuïri (romanent Ma-15) / Ma-3200 3,5 

Ma-3221 Montuïri (Ma-3200) / Ma-3230 2,5 

Ma-3230 Ma-3220 / Ma-3200 6,2 

Ma-3231 Ma-3230 / Lloret (Ma-3130) 3,5 

Ma-3300 Sineu (Ma-3130, Ma-3510) / Petra (Ma-3220) 0,6 

 Ma-3132 - Petra 9,2 

Ma-3321 camí de Bendrís, Manacor (Ma-15 C) / Ma-3330 10,5 

Ma-3323 camí de Calicant, Ma-3322/Sant Llorenç (Ma-15 F) 9,0 

Ma-3333 Artà, carrer / ermita de Betlem 9,5 

Ma-3342 Ma-3440 / Maria de la Salut (Ma-3510 A, Ma-3520) 2,5 

Ma-3401 Santa Margalida, c. Santa Catalina Thomàs / Ma-3400 1,9 

Ma-3402 Ma-3400 / Ma-3410 1,8 

Ma-3411 Ma-3410 / Muro, carrer Pere Fornés 5,2 

Ma-3412 Santa Margalida (Ma-3410) / Ma-3411 2,9 
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XARXA NO PRINCIPAL 

Nom Observacions Longitud (Km) 

Ma-3432 camí son Morei,Muro, carrer Comtat / Ma-3431 5,0 

Ma-3442 Ma-3440, Ma-3512 / Muro (Ma-3430) 4,5 

Ma-3443 Ma-3440, Ma-3521 / Ma-3430 2,1 

Ma-3512 Sineu (Ma-3510) / Ma-3440, Ma-3442 7,5 

Ma-3513 Maria de la Salut (Ma-3520) / Ma-3512 3,2 

Ma-3521 Ma-3520 / Ma-3440, Ma-3443 2,5 

Ma-4021 Manacor, Passeig del ferrocarril / s’Illot,davant mar 8,5 

Ma-4025 Ma-4023 / Cala Morlanda, davant la mar 1,4 

Ma-4027 Ma-4023 / Cala Bona, davant la mar 2,5 

Ma-4033 Ma-4032 / Ma-4040 1,1 

Ma-4041 Ma-4040 / Ma-4042 4,9 

Ma-4043 Capdepera (Ma-15 B) / es Carregador 1,7 

Ma-4050 Cala Rajada / Far de Capdepera  

Ma-5011 Camí Fondo 3,2 

Ma-5014 Ma-15 / Sant Jordi 1,4 

Ma-5017 Ma-5010 / Montuïri 0,3 

Ma-6011 s’Arenal, c. Sant Cristòfol / s’Aranjassa (Ma-19 A) 4,7 

Ma-6012 Camí de son Fangos, Ma-30 / Ma-6011. Tallat per aeroport 2,7 

Ma-6014 Circuit Estratègic (s'Arenal a Ma-6040) 1,0 

Ma-6031 Ma-6014 / Campos (Ma-19) 6,0 

 Camí de Costa dels Pins 2,0 

 Camí de sa Torre ( Llucmajor/ Ma-6014) 11,0 

PM-120 Camí del far de Cap Llebeig 6,2 

PM-121 Camí del far de Cap Tramuntana 1,5 

PM-225 Camí del far d'Alcanada 3,1 

PM-620 Camí del far Punta Enciola 5,7 

TOTAL  273,30 

Taula 58. Xarxa no principal. 
Font: PDSCMa. 
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11. ANNEX DE SENYALITZACIÓ 
PANELLS INFORMATIUS 

 
Distàncies en metres (m) 
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SENYALS INDICATIVES 800 X 300 MM 

 
Distàncies en milímetres (mm) 
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SENYALS COMPLEMENTÀRIES 

 
Distàncies en milímetres (mm) 

 

• Les senyals seran d’alumini, amb perfil perimetral en U de 4 cm d’ample i abraçadores, d’alumini, 
inclòs làmina reflectant nivell 2. 

• Les senyals es montaran sobre suports cilíndrics d’alumini estriat de 115 mm de diàmetre. L’altura dels 
suports serà de 3 m. 

• El color del fons de les senyals indicatives serà el color taronja (RGB 255, 170, 0) . 
• El color del fons de les senyals complementàries serà el color marró (RGB 137, 90, 68) . 
• La tipografia serà "Traffic Type Spain D". 
• Els colors dels quadres que indiquen la dificultat de les rutes són: verd (RGB 20,184,38) , blau (RGB 

0, 156, 222), vermell (RGB 255, 0, 0) i negre (RGB 0, 0, 0).  

 



Pla de vies ciclistes per a l’illa de Mallorca 

 212 

12. ANNEX CARTOGRÀFIC 
 

Mapa nº 1: Intensitat mitjana diària de trànsit (IMD) 2015. 

Mapa nº 2: Sinistralitat (2014-2016 fins 19 d’octubre). 

Mapa nº 3: Tipologia vies. 

Mapa nº 4: Xarxes de vies ciclistes. 

Mapa nº 5: Proposta d’actuacions. 

Mapa nº 6: Centres emissors i rutes cicloturístiques. 

Mapa nº 7: Ruta cicloturística A1 (Llogarets del Raiguer). 

Mapa nº 8: Ruta cicloturística A2 (Ermites del Raiguer). 

Mapa nº 9: Ruta cicloturística A3 (Far de Formentor). 

Mapa nº 10: Ruta cicloturística A4 (S. de Tramuntana-nord). 

Mapa nº 11: Ruta cicloturística C1 (Llogarets de Ponent). 

Mapa nº 12: Ruta cicloturística C2 (Fars de Ponent). 

Mapa nº 13: Ruta cicloturística C3 (Esglesietes de Ponent). 

Mapa nº 14: Ruta cicloturística C4 (S. de Tramuntana-sud). 

Mapa nº 15: Ruta cicloturística M1 (Llogarets de Llevant). 

Mapa nº 16: Ruta cicloturística M2 (Fars de Llevant). 

Mapa nº 17: Ruta cicloturística M3 (Ermites de Llevant). 

Mapa nº 18: Ruta cicloturística M4 (S. de Tramuntana-central). 

Mapa nº 19: Ruta cicloturística P1 (Llogarets del Pla). 

Mapa nº 20: Ruta cicloturística P2 (Fars de Migjorn). 

Mapa nº 21: Ruta cicloturística P3 (Ermites del Pla). 

Mapa nº 22: Ruta cicloturística P4 (S. de Tramuntana-central). 

Mapa nº 23: Localització de panells informatius. 

Mapa nº 24: Localització de senyals indicatives. 

Mapa nº 25: Localització de senyals complementàries. 

Mapa nº 26: Programació del projecte de senyalització. 

Mapa nº 27: Panell informatiu. 


