
PROJECTE DE 
 VIES CICLISTES DE MALLORCA 



ANTECEDENTS 
• Us de la bicicleta en augment 
• Mallorca, territori òpt im (morfologia, paisatge, 

meteorologia, etc) 
• Sistema de transport respectuós amb el medi 
• Major pes del cicloturisme 
• Desestacionalització 
• Sis trams de carretera més populars 

d’Espanya son a Mallorca 
 



 
• S’han efectuat actuacions aïllades i poc clares 
• La Conselleria de Turisme i el Consell han promogut la 

senyalització de rutes cicloturíst iques de manera 
independent i amb dist ints criteris. 

• Aquestes solen ser lineals de poc quilometratge i 
apareixen de manera aleatòria pels pobles 

• Els  mapes i perf ils son  esquemàtics i poc út ils. 
• La senyalíst ica es mala de llegir i necessita 

conservació. 

 

ANTECEDENTS 





ENCAIX DINS EL PLA 
TERRITORIAL DE MALLORCA 



• Norma 52 del Pla Territorial de Mallorca 
 

" Les actuacions i propostes destinades a la 
millora de la xarxa de carreteres s’agrupen en: 

propostes de millora de capacitat viària i 
proposta de vies parc.  Aquestes actuacions, 
així com la resta de les contemplades al Pla 
Director 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." 



CRITERIS GENERALS QUE HAN 
DE REGIR EL PLA 

• El Pla pretén unir tots els nuclis de població 
de l’ illa mit jançant una xarxa de vies segures 
pels ciclistes 



USUARIS 

• Ciclista urbà 
 Desplaçaments 

quotidians 
individuals 

 Recorreguts 4 km 
 Velocitat 10 km/h 
 Demanda carrils 

segregats dels 
cotxes 

 

• Ciclista esportiu 
 Desplaçaments 

lúdics en grup 
 Recorreguts de 

+ 10km 
 Velocitat + 10 km/h 
 Demanda vies amb 

poc transit , vies de 
servei  



VIES 
 

• VIES PREFERENTS:  
 Vies secundàries,veïnals o de servei. 

 
• VIES APTES: 
 Vies  amb trànsit  moderat. 

 
• VIES NO RECOMENABLES: 
 Vies amb alta densitat de trànsit  



PUNTS EMISSORS 

• Costa de Calvià 

• Plat ja de Palma 

• Badies Cala Millor / Cala Rajada 

• Badies d’Alcúdia / Pollença 

 



PUNTS DE DESTINACIÓ 

• Ciclistes urbans: 
 Llogarets, barriades perifèriques, 

urbanitzacions aïllades o equipaments 
situats en sol rúst ic. 

• Ciclistes esportius: 
 Pobles de l’ interior, Carreteres costaneres, 

Serra de Tramuntana. Puigs amb Ermites. 
 



SENYALITZACIÓ 
 

• Categorització de les vies en funció de la seva 
aptitud per a l' ús de la bicicleta 
 Vies preferents 
 Vies aptes  
 Vies NO recomanades 
 

• 16 rutes cicloturíst iques 
 
 

 





• Es senyalitzarà amb 3 t ipus de cartells: 
 Panells informatius: A cada nucli de població i als inicis i 

f inals  de les rutes 

 

 



• Es senyalitzarà amb 3 t ipus de cartells: 
 Senyals indicat ius:  

• Rutes mes segures per comunicar pobles 
• Codi de les rutes indicant la dif icultat 
• 16 rutes 

 
 

 

 



• Es senyalitzarà amb 3 t ipus de cartells: 
 Senyals complementaris:  

• Inici de grans pujades, colls i puigs 
• Exemple cims i colls 

 
 
 
 
 

• Exemple inici grans pujades 
 

 

 

 



RUTES PROPOSADES 
Caracterist iques de les noves rutes : 
• Incorporar un vessant cultural i esport iu. 
• Rutes circulars. 
• Tenir dist ints nivells de dif icultat. 
• Emprar les vies preferents i les aptes. 
• Xarxa homogènia per tota Mallorca. 
• Recorreguts de la serra: pujades sempre per 

vies secundàries. 
 



TIPUS DE RUTES  
De cada un dels 4 punts emissors surten 4 

rutes: 
 
• A – Badies de 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) 



TIPUS DE RUTES  
De cada un dels 4 punts emissors surten 4 

rutes: 
 
• 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) 



TIPUS DE RUTES  
De cada un dels 4 punts emissors surten 4 

rutes: 
 
• 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) 



TIPUS DE RUTES  
De cada un dels 4 punts emissors surten 4 

rutes: 
 
• P – Plat ja 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) 



RUTES PROPOSADES 



Mallorca bikefriendly 
MALLORCA EN RUTA 
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