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NO a l’ampliació del centre 

comercial al Coll d’en Rebassa
L’ampliació del centre comercial situat al Coll d’en 
Rebassa suposa la creació d’una nova superfície 
comercial de 62.000 m2; la desaparició d’una zona verda 
de més de 37.000 m2: i l’increment de la pressió i la 
competència caníbal al petit comerç de la zona i de tota 
la ciutat.

Salvem Ses Fontanelles
La construcció d’un nou centre comercial a Ses 
Fontanelles de 82.000 m2, a part del greu impacte 
mediambiental i paisatgístic, perjudica molt el petit 
comerç de proximitat, així com la mitjana empresa, no 
sols a Palma, també a la resta de Mallorca. Ja hi ha prou 
grans superfícies comercials a l’illa i no és necessari 
construir-ne més, i encara menys a un lloc tan 
emblemàtic, com la darrera zona humida de Palma. MÉS 
s’ha oposat radicalment a aquesta barbaritat i la vàrem 
poder aturar des de la Conselleria d’Ordenació del 
Territori durant el període 2007-2011. Malauradament, 
amb el govern del PP, les obres s’han reactivat. 

Contra la “barra lliure” dels 

horaris i dies d’obertura
Al 2012 l’Ajuntament de Palma, amb el vist-i-plau del 
Govern, va declarar el centre de Palma Zona de Gran 
Afluència Turística (ZGAT), tot permetent a les grans 
superfícies comercials obrir els diumenges i festius. El 
petit comerç no té capacitat per fer front a la 
competència ferotge de les grans superfícies. Molts de 
petits comerços de Palma, sobretot als barris, han sortit 
perjudicats. A més, a causa del nou ZGAT que es preveu 
aprovar a Marratxí, les mesures de liberalització 
d’horaris, de festius i de rebaixes, la pujada d’IVA, etc, 
aprovats pel Govern del PP durant aquesta legislatura, 
molts de petits comerços de Palma es veuran abocats a 
tancar. 

El Petit Comerç és un dels motors que mou l’economia 
de Palma. Les agressives polítiques del PP en favor de les 
grans superfícies han romput l’equilibri del sector i estan 
provocant que molts de comerços petits i familiars 
desapareguin: més de 2.000 ja han tancat les seves 
portes des de l’inici de la crisi. Això suposa enviar moltes 
persones a l'atur i contribuir a degradar el centre i 
sobretot els barris de Palma.

MÉS per Palma vol protegir aquest tipus 
de negocis per la seva vital importància

Sense un nou model comercial no és 

possible revitalitzar el Petit Comerç
Cal pensar i estudiar quin model comercial volem per a 
Palma i per a Mallorca, i posar límits a les grans 
superfícies comercials. Per això, s’hauria d’aprovar un 
Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials. 
Malgrat la demanda reiterada del sector, el Govern Balear 
i el Consell de Mallorca es neguen a tramitar aquest Pla, 
un instrument que permetria frenar la proliferació de 
grans centres comercials. Des de MÉS hem demanat que 
el Pla Director prioritzi el model mediterrani de comerços 
arrelats al centre i als barris de la ciutat, i que no aposti 
pel model anglosaxó, que consisteix en establir grans 
superfícies comercials a l’extraradi de les ciutats.

Moratòria de grans
superfícies comercials

Davant l’actual situació de crisi econòmica i social, en  la 
qual l’oferta comercial existent supera la demanda, la 
construcció de megacentres comercials serà l’estocada 
final per a moltes famílies i petits empresaris dedicats al 
comerç. MÉS per Palma ha defensat i exigeix una 
moratòria que freni la construcció i ampliació de nous 
centres, per evitar el tancament de comerços i les llistes 
de l’atur. 


