
Municipi

Entorn urbà, habitatge, infraestructures, energia, serveis



11.1 Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i 
millorar els barris marginals.

11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a totes les 
persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport públic, amb especial atenció a les 
necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb discapacitat i persones grans.

11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i gestionar de manera 
participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països.

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.

11.5 Per a 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts causades per desastres, inclosos els relacionats amb 
l’aigua, i de persones afectades per aquests, i reduir substancialment les pèrdues econòmiques directes causades per 
desastres relacionades amb el producte interior brut mundial, fent un èmfasi especial en la protecció de les persones 
pobres i de les persones en situacions de vulnerabilitat.

11.6 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per capita de les ciutats, amb especial atenció a la qualitat de l’aire, així 
com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus.

11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular 
per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.

11.a Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, periurbanes i rurals 
enfortint la planificació del desenvolupament nacional i regional.

11.b Per a 2020, augmentar substancialment el nombre de ciutats i assentaments humans que adopten i posen en marxa 
polítiques i plans integrats per promoure la inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació 
a aquest, així com la resiliència davant dels desastres, i desenvolupar i posar en pràctica una gestió integral dels riscos de 
desastre a tots els nivells, d’acord amb el Marc de Sendai per a la reducció del risc de desastres 2015-2030.

11.c Proporcionar suport als països menys avançats, incloent una assistència financera i tècnica, perquè puguin construir 
edificis sostenibles i resilients utilitzant materials locals. Ámbito supramunicipal



11.1 Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i 
assequibles, i millorar els barris marginals.

11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per 
a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport públic, amb 
especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb 
discapacitat i persones grans.

11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i gestionar 
de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països.

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.

11.5 Per a 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts causades per desastres, inclosos els relacio-
nats amb l’aigua, i de persones afectades per aquests, i reduir substancialment les pèrdues econòmiques 
directes causades per desastres relacionades amb el producte interior brut mundial, fent un èmfasi especial 
en la protecció de les persones pobres i de les persones en situacions de vulnerabilitat.

11.6 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per capita de les ciutats, amb especial atenció a la qualitat 
de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus.

11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, 
en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.

11.a Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, periurbanes i 
rurals enfortint la planificació del desenvolupament nacional i regional.

11.b Per a 2020, augmentar substancialment el nombre de ciutats i assentaments humans que adopten i posen 
en marxa polítiques i plans integrats per promoure la inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació del 
canvi climàtic i l’adaptació a aquest, així com la resiliència davant dels desastres, i desenvolupar i posar en 
pràctica una gestió integral dels riscos de desastre a tots els nivells, d’acord amb el Marc de Sendai per a la 
reducció del risc de desastres 2015-2030.



6.9. Les persones amb discapacitat física no tenen cap tipus 
de dificultat per viure i moure’s per Sencelles. 

6.10. Les persones amb discapacitat i/
o problemes de mobilitat són 
suficientment tingudes en compte a 
Sencelles. 



7.1. A Sencelles no hi ha 
dificultats per accedir a 

una vivenda digna. 
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7.4. A Sencelles hi ha 
suficients vivendes de lloguer. 
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7.3. A Sencelles no hi ha zones que es 
podrien considerar marginals. 



7.2. A Sencelles no hi ha moltes 
vivendes deshabitades.  
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7.5. Sencelles disposa de suficients 
zones verdes accessibles per a totes 

les persones del municipi. 

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 12,5 % 25 % 37,5 % 50 %



7.6. Els parcs infantils de Sencelles.  

Són suficients per a la població infantil del municipi (SQ01)

Disposen d’espai suficient per acollir els jocs de la població infantil del municipi (SQ02)

Disposen d’equipaments adequats a les necessitats dels infants (SQ03)

Estan en les condicions adequades pel seu ús (SQ04)

Tenen un manteniment adequat (SQ05)

Estan ben ubicats (SQ06)

0 45 90 135 180

Si No / sin respuesta



7.7. L’espai públic (places i carrers) 

Disposa d’un enllumenat adequat (SQ01)

Promou la relació/trobada entre els veïns i veïnes del municipi (SQ02)

Està adaptat a les necessitats de les persones amb discapacitat física (SQ03)

Està adaptat a les necessitats de les persones grans (SQ04)

Està adaptat a les necessitat dels infants (SQ05)

Són espais segurs (SQ06)

Disposa de suficient aparcaments pels veïns i veïnes (SQ07)

0 45 90 135 180

Si No / sin respuesta



7.8. A Sencelles el transport públic 

Té una freqüència adequada a les necessitats de les veïnes i veïns (SQ01)

Té un preu assequible per a totes les persones (SQ02)

Té rutes adequades (parades suficients) (SQ03)

Té una infraestructura adecuada (SQ04)

És segur (parades, vehicles…) (SQ05)

0 45 90 135 180

Si No/ sin respuesta



On realitzes la teva ocupació 
principal? 

11 %

14 %

32 %

43 %
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Terme municipal de Sencelles 
Altres poblacions del pla 
Inca 
Otro 



7.9. A Sencelles es promou el 
patrimoni cultural i natural del 

municipi. 

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %



Comentaris Apartat 7. Habitatge i entorn urbà de Sencelles.

En negreta els comentaris relacionats amb aquesta reunió. Les 
qüestions relacionades amb la gestió de residus es van tractar en la 
reunió de sostenibilitat.



1. El pueblo no está limpio. No se vé a la policia haciendo rondas. Las calles principales tienen una acera ridícula. Da risa Q el autobús 
escolar tenga Q entrar en dirección prohibida por una calle principal y se quede el tráfico parado Les zones rurals ( cas canar, carretera 
vella de sineu, etc) queden molt enfora dels punts verds. Us heu plantejat algun petit punt verd, per aquella zona? Seria interessant per a les 
persones que vivim aquí. Haver de travessar tot sencelles, o arribar a biniali per tirar el fems, no ajuda a que la gent recicli… o potser jo no 
estic ben informada i n’hi ha més! Més que una crítica, és una proposta si no és així! 

2. "Els parcs infantils s'han quedat vells. 

3. La major part de les aceres no són adequades per anar amb el cotxet infantil ja que vibren constantment, o bé, són estretes i s'ha de 
passejar per l'asfalt."

4. "A Sencelles viure foravila, especialment a la nostra zona és viure abandonats de qualsevol facilitat de serveis.Es fa molta feina vers la 
gestió de residus però fer tan difícil tirar segons quins voluminosos o residus, no és una bona estratègia per mantenir el municipi net. No es 
recolza de forma suficient als veïnats que optam per les energies renovables.L'Ajuntament hauria de tenir més en compte als 
foravilers "

5. "El parking cerca del Molico es terrible para los mayores.no hay quien suba la cuestecita.Los caminos necesitan repasar"

6. No hi ha vivendes de lloguer que s'adaptin a les necesitats dels joves sencellers. Esteim traient defora els joves del poble

7. Els espais infantils i juvenils, parcs, places  o espais verds son insuficients per no dir pràcticament inexistents i els pocs que hi ha 
estan en mal estat.

8. No és pot caminar pel  principi del carrer sor Francinaina,  és un perill, asseres molt estretes i en alguns trams no es pot caminar per 
damunt, i una gran densitat de circulació de cotxes,  i moltes vegades  amb excés de velocitat.

9. En Senselles no se construyen viviendas d protección oficial des de hace mucho tiempo. Y la gestión d el punto verde horrible para los 
que vivimos en fora vila 

10. No he pogut marcar res dels parcs infantils perquè ni és suficient, ni adequat, ni esta correctament cuidant. Són molts infants i pocs 
espais, 

11. Cal dissenyar espais per a retrobades de gent, espais per a tots, carrers/places/bars per fer vida de poble. Calen més freqüències de 
les parades dels busos. Sé que és costós, però calen millores per acollir a la gent i que sigui un lloc agradós. Hi ha un 
sobredimensionament del cotxe que obstaculitza la convivencia al carrer i es un factor a favor del canvi climatic" La Plaça Nova 
sempre està plena de fems. Hi manquen arbres i zones verdes.

12. ("Vivenda" és incorrecte, el mot correcte en català és habitatge)." 

13. Un camp de futbol!!!!

14. Si, hace falta una plaza donde la gente se reúna y se vea vida en el pueblo. Los puntos de reu ión están dispersos y da la sensación de 
un pueblo dormitorio. Nos gustaría q el parking del ayuntamiento fuera peatonal y verde.

15. La actual política respecte als residus no és eficient i, al menys a fora vila,  dificulta de manera considerable la vida dels residents. 

16. "El cotxe esta sobredimenssionat i, a mes de la contaminacio, dificulta la relacio entre les persones al carrer. S'afavorit l'utilitzacio del 
cotxe amb l'establiment de molts punts d'aparcament gratuit, pero no es promou l'utilitzacio de la bicicleta, vom ja ocorre als llocs 
amb mentalitat mes avançada"

17. "Falta adecentar caminos para pasear o ir en bici sin peligro

18. Falta un parc para perros,no un pipican,para juntarse, relacionarse los propietarios"

19. respetar el patrimonio arquitectonico(cal ,piedra , pared seca )de las casas y calles No permitir reformas de fachadas al estilo 
contemporaneo o de otra provincia La belleza del entorno es el futuro del pueblo

20. "Hi ha una mancança important d'espais i parcs infantils

21. Fan molta falta taulons informatius. L’enllumenat nocturn és massa fort i molesta per dormir a l'estiu quan es tenen les finestres 
obertes

22. Es Una pena que no es puguin reutilitzar els voluminosos en bon estat que es tiren al punt verd" Recordar que la mayoría es gente mayor y 
no es consciente del cambio climático. 

23. Robo legal cobrando las bolsas rojas de basura. Deberían fomentar el reciclaje permitiendo a los habitantes del pueblo llevarse lo que deseen 
del Punt verd ya que igual se va a tirar, si les interesase el reciclaje claro.  

24. "De la referent a espais infantils cap afirmació ens representa, pens. Hi ha poca proposta motriu…és molt insuficient. Cal inversió. El 
parc del poliesportiu per exemple és per nins fins a 6 anys, trob. No hi ha propostes motrius atractives per les nines i nins de 6 a 12 
anys, per exemple. Falten llocs ajardinats, també. Espais verds.  Així com tampoc el referit a espais públics. Pens que el manteniment 
deixa que desitjar. Amb l’equip de la brigada que tenim tan nombrós hauríem de tenir uns espais més cuidats, ajardinats i nets. "

25. Les preguntes em pareixen tendencióses, no hi ha opcións en negatiu, només pots valorar en positiu. Per tant el resultat sempre 
sortirà que tot funciona maravellosament. 

26. Falta de parques y plazas donde juntarse niños y vecinos. Per la part foránea as tira residuos as molt incómodo va da anar a nas punt verd. 
Y ya ca pagam mes ca a nal poblé podrían posar un contenedor mes aprop. 

27. La conversió en zona de vianants de la Plaça de Sencelles i la construcció de la variant que tregui el tràfic pesat dels carrers principals 
del poble és una necessitat urgent "Debe haber una política estricta y constante sobre sobre la recogida de excrementos y orines de 
los perros por la calle. Los propietarios campan a sus anchas pues la vigilancia es nula al igual que la impunidad; más vigilancia y 
multas en caso de no cumplir el ordenamiento. Podría crearse un espacio determinado para ellos, un parque can, en el cual cada uno 
debe recoger los excrementos, dejarlo limpio."

28. "Es molt dificil poder accedir a una vivenda digne a un preu raonable en aquest municipi, fins i tot per a famílies que no tenen massa 
dificultats econòmiques. En el nostre cas,  després de viure de lloguer a Sencelles durant uns 7 anys i sentir-mos part de sencelles, 
haurem de marxar a un altre municipi davant la impossibilitat de poder adquirir en propietat una vivenda a un preu raonable. Fan falta 
polítiques valentes amb matèria d'habitatge. També hi ha moltes vivendes buides, sense llogar ni viurer-hi ningu. Moltes d'elles molt 
degradades. Més d'una persona del poble m'ha dit que prefereixen que les cases caiguin a trosos abans que malvendre. Què entemen 
per malvendre? És un tema molt complexe, i molt greu per a les generacions que intentam tenir una vida digne i independent"

29. Falta de parques adecuados y verdes para los niños, no hay plazas públicas que promuevan el encuentro y socialización 

30. No pienso pagar ni una bolsa roja, estamos hartos de chorizos. Y encima los del Punt verd son unos maleducados y las cosas que igual van a 
acabar en la basura ni dejan que las lleves, que poca vergüenza tanto que decir de reciclar, pura hipocresía para chupar del bote los cuatro 
tontos de siempre  

31. El parc infantil és insuficient i amb males condicions. Hi ha pocs espais de trabada entre persones, falta una plaça i més activitats 
culturals

32. "Primero de todo, una de mis propuestas es que la calle Caritat esta en muy mal estado ( asfalto y solo se pasa 1 o 2 veces al año a 
minimamente quitar la cantidad de hierbas que aparecen y a barrer)Es una calle que se tiene muy descuidada y es una lastima ya que 
la mayoria de personas que vienen de visita al convento o bien dejan el coche en esta calle o bien pasean por ella ya que parece que al 
final es una calle que tiene salida a otro lugar, aunque no sea asi. Años atras las personas de la residencia se acercaban al fondo de la 
calle a pasear un poquito, ahora ya no….Des de mi punto de vista podria ser una calle muy bonita para poner adoquines y alguno zona 
verde. 

33. Referente a los parques infantiles, deberia haber mas (mi propuesta es en la Plaza de Ca’n Coques). Y sobretodo que estuvieran muy 
bien cuidados. El de al lado del polideportivo esta muy mal"

34. Si necessitam busties a fora vila, contenidors per la basura o qualcu que recolli la borras basura, no es just hacer de gastar benzina pero dur 
la basura a un puesto.enllumenat Millor ,civilitzar la vida a dirá vila, també som tide Sencelles. 

35. Lo del punto verde y las bolsitas rojas es demencial. Muchos vecinos tenemos que llevarnos la basura a Palma 

36. "Fan falta espais verds, jardins, més arbres i vegetació, sobretot a places.  

37. Zones tranquil.les per a passejar i gaudir amb aire net."

38. El acceso a los puntos verdes es insuficiente, para poder reciclar se deben dar facilidades, no es normal que una vez por semana pase la 
recogida de plástico y se tengan que almacenar en casa 

39. Si…les afirmacions referides a espais públics i a espais infantils no representen en cap cas la situació de Sencelles. Aquí hi ha molt 
per millorar. Anam molt enrere. 

40. Fa falta un cap de futbol mes gran

41. No hay zonas verdes para los niños y el parque infantil está anticuado y deteriorado.

42. La descripció de parcs infantils es totalment contrària al que descriu: no disposa d enlluament adequat, no estan en condicions ni 
adaptats als infants, estan mal ubicats. Tenim prou zones on fer un parc infantil i zones per animals, lloc amb arbres i algunes taules. 
Som moltes famílies que necessitem punts de trobada per jugar, xerrar i fer poble . Els altres espais públics no estan adaptats a 
persones amb discapacitats ni carrets de nadons. Heu vist com s ha de moure una persona amb cadira de rodes pel poble? Es molt 
complicat!

43. Necessitam més parcs infantils i que realment siguin inclusius i accesibles.

44. Manca habitatges per poder llogar i els preus molts elevats están..

45. "L'únic parc infantil de Sencelles està en molt males condicions. Tant el tobogan com els engronxadors estan en condicions precàries. 
No es fa un manteniment adequat. Al poble falta una zona verda amb arbres que donin ombra suficient durant l'època estival i 
delimitada on els infants puguin corre, jugar i anar en bicicleta i la gent major pugui trobar-se de forma segura.

46. Els carrers no estan suficientment preparats per als vianants amb discapacitats o limitacions motores. Una proposta per als carrers 
estrets seria anivellar les aceres amb la resta del carrer perquè es pugui caminar sense desnivells i en tot cas delimitar les zones amb 
pilons o marques vials amb relleu.

47. Al poble hi ha molta gent que feim feina a quilòmetres i no necessàriament és a Palma, per tant ens veim obligats a tenir un vehicle 
particular per persona treballadora. Palma és molt gran i en el meu cas, poder accedir al meu lloc de feina amb transport públic em 
suposa més de tres transbords i unes dues hores d'anar i dues hores de tornar que fan un total de més de tres hores a dins un 
transport públic. Per aquest mateix motiu, s'hauria de tenir en compte que, desgraciadament, el transport públic no està a l'abast de 
tothom i que encara que no ens agradi, hi ha gent que hem de menester disposar d'un vehícle. Per això trobo que s'ha de tenir en 
compte que hi hagi suficients places d'aparcament i que no es vegin afectades o limitades per activitats esportives alienes al poble."

48. Biniali hauria de tornar a tenir es parc que ara esta tancat i les equipacions esportives.  

49. El parc infantil de Sencelles és petit i els equipaments son insuficients pel nombre d’infants que hi passen els decapvespres. 
Proposaria que es fes un projecte de canvi del parc i que els infants i families usuaries tenguin veu en la seva elaboració

50. El parc infantil es insuficient pels infants del poble

51. hauria de haver mes zones verdes i un vial de circumvalacio perque no pasesin els cotxes per dins el poble. 

52. "La netetge del poble (carrers) es molt dolenta, MERDES DE CA, i FEMS (llaunes i envoltoris) per tot. Fa falta sensibilitzacio, si fos el 
cas, multes (i no basta dir ho, s’han de posar i a ferir, si no aixì, sen enriven"

53. "Totes les respostes a les preguntes relacionades amb els parcs infantils les marcaria però en negatiu, posant un NO. Tan sols L 
ubicació del parc del poli si que es adequat, però res més. I als carrers, les voreres són insuficients per anar una mare i un fill agafat 
de la mà, un dels dos a d'anar per el carrer, no poden estar un vore l'altre, tan sols la. Vorera que hi ha de l'aprop al poli és 
suficientment ample, d'igual manera passa amb les persones amb caminadors, cadires de rodes, cotxets,... Ja que a més moltes cases 
tenen escalons que surten i això fa que hagis de baixar de la vorera per invadir el carrer i molts de conductors SENCELLERS són 
exageradament irrespetuosos. "

54. Crec que sa necesitaria un altre parc infantil o espai verd pels nins i reunions de familias i tambe acondicionar es terreno de es 
parking de es molico per els vehicles. Massa pegues per portar residus al punt verd, hi ha fems escampat per camins i finques, cada dia 
més 

55. El transport públic que passava per Ruberts en direcció cap a Palma, vigent durant pràcticament tot el segle xx, ha desaparegut 
aquests darrers tres anys... fins fa res, al manco, podíem anar fins al pou de Judí on hi havia una parada. Ara, en aquest temps en què 
s'omplen la boca de l'era del transport públic només podreu arribar a Ruberts amb vehicle propi O taxi. Lamentable.

56. "Sembla mentida que en aquest apartat hi hagi tantes preguntes de cara a la galeria i poc rigor i profunditat i no es doni lloc a tractar 
adequadament un dels problemes més greus del nucli urbà de Sencelles: L'excés de trànsit i renou. L'increment de vehicles que 
transiten el nucli bé sigui per fer una voltera per anar d'una banda a l'altra o el més greu, la ingent quantitat de vehicles que travessen 
el municipi. Cal una ronda de circunval·lació ja i deixar-nos de berbes. és un tema obert des de fa 20 anys i els posicionaments que 
s'han anat fent per part dels diversos equips de govern sempre han estat decebedors.  Per altra banda el renou dels vehicles pesants 
passant per damunt dels botadors és insuportable, apart de la quantitat de gent jove amb tubs d'escapament il·legals i en aquest cas 
poca actuació s'hi veu per aturar-ho."

57. Els parcs infantiles i espais publics tendrien que esta en molt mes bones condicions "Sobre la pregunta dels parcs infantils de 
Sencelles, he trobat a faltar sentències negatives. Segons la meva opinió, els parcs infantils de Sencelles: - No són suficients per a la 
població infantil del municipi.- No disposen d'espai suficient per acollir els jocs de la població infantil del municipi.- No estan ben 
ubicats   

58. Igualment l'espai públic no està adaptat a les necessitats dels infants (impossible anar amb carrito sense evitar la multitud de tràfic). 
És un perill per als nins. No és segur. S'hauria de desviar el tràfic, només permetre residents, etc.Els aparcaments és un problema a 
Sencelles. A més de la falta d'aparcaments públics, darrerament els veïnats sol·liciten gual per tal de tenir un aparcament privat, tot i 
que aquesta normativa municipal sembla anar en contra de normativa de major rang (un gual en cap cas és un aparcament privat)"

59. conservar al maximo las fachadas de las las casas antiguas



1.1. Molts de problemes mediambientals no depenen de l'Ajuntament i això és un problema afegit. 
Per exemple, neteja del torrent o manteniment de la paret seca o edificacions amb interès 
etnològic que s'entan deixant perdre. 

1.3. Falta protecció animal i més implicació per part de l'ajuntament. Pocs espais per animals.  

1.4. Es troba poca produccio d'alimentacio ecologica. Els cans, que hi ha moltes families que en 
tenen, no tenen cap espai per estar al seu aire, sense anar fermats 

1.5. Manca un lloc a on els cans puguin tenir esbarjo sense anar lligats 

1.7. Muchos perros atados siempre. Cuando hay  mucho viento no se debe pulverizar fungicidas 
ni insecticidas  

1.10 Mas zonas verdes,y.plantas en el pueblo.Ampliar el parque infantil,Apagar o bajar el 
alumbramiento nocturno(ahorro de energia y gastos para el pueblo)Patrimonio:respetar la estetica 
de las casas antiguas quitar cables electricos de las fachadas.Plaza peatonal con arboles y 
bancos de madera no design contemporaneo.........

n zones verdes, sembrar arbres i plantes a les places. 

1.18. Estaria bé que des de l'Ajuntament es facilitàs l'accés a horts urbans pels que no tenim 
possibilitat de comprar una finca 

1.19. Referente al medio ambiente, la limpieza de caminos de Fora Vila  de restos de e plásticos i 
botellas, también de hierbas. 

1.30. Inversió en castracions i campanyes de conscienciació per a la cura dels animals. Encara hi 
ha gent que fica cries dins poals d'aigua fins que s'ofeguen, tenen multitud de tortugues mora i 
mediterrania  en jardins, Cans Fermats a finques, etc. Falten espais reals per als animals (pipi can 
tancat) no un parking... I major implicació en la cura de les colònies felines.

Comentaris que vénen de l'apartat 1 de l'enquesta: 1. Alimentació, 
producció d'aliments, benestar animal i medi ambient. 


