
 
El grup municipal de MÉS a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari, previ dictamen de la 
Comissió Informativa d’Urbanisme corresponent, la següent PROPOSICIÓ relativa a: 

 

TANQUES PUBLICITÀRIES DINS SÒL RÚSTIC 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La instal·lació de tanques publicitàries dins sòl no programat o sòl rústic està absolutament prohibida 
per la normativa municipal i normativa legal d'àmbit superior. Malgrat això, només cal fer una ullada 
per veure que aquesta normativa no se compleix i la gran quantitat d'infraccions que acumulen a 
Palma les 4 o 5 empreses de publicitat que operen a Palma.  

La contaminació visual produïda per les tanques publicitàries, exercint de vegades una ocupació 
il·legal que desvirtua fins i tot zones rústiques i protegides, banalitza amb publicitat comercial 
invasiva l'espai i el paisatge.  

Un exemple concret del que comentam són les tanques publicitàries a la zona del carnatge, al 
polígon 51, a la carretera Coll de'n Rebassa-Ca'n Pastilla, just a la capçalera de pista de l'aeroport de 
Son Sant Joan.  

En un ple del novembre de 2006 es va aprovar per unanimitat una proposició del PSM en què es 
deia literalment que “L'Ajuntament farà complir les ordenances i farà retirar immediatament les 
tanques publicitàries que es troben dins l'espai protegit del Carnatge”.  

Malgrat l'aprovació d'aquesta proposició i les denúncies posteriors del GOB, 8 anys després les 
tanques publicitàries que contravenen les ordenances municipals segueixen al mateix lloc.  

Per tot això, des de MÉS per Palma proposam al plenari l'adopció de les següents: 

PROPOSTES D'ACORD 

1. L'Ajuntament farà complir l'ordenança de publicitat de Palma i farà retirar immediatament les 
tanques publicitàries que es troben dins l'espai protegit del Carnatge. 

2. L'Ajuntament de Palma farà complir l'ordenança de publicitat de Palma i inspeccionarà, 
sancionarà, i obligarà a retirar, les tanques publicitàries ubicades a sòl rústic o no programat 
que incompleixen la normativa.  

 
 
Palma, 13 de març de 2014 
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