ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA D'APARCAMENT i TRANSIT DE
VEHICLES EN VIES URBANES DEL TERME DE MANACOR.
EXPOSICIO DE MOTIUS
L'aparcament de vehicles i el seu tràfic té una clara influència en la qualitat ambiental i de
vida en les poblacions, pel que es necessari dur a terme un correcte control dels vehicles
que aparquin en les àrees o zones d'estacionament restringit a fi d'afavorir la disciplina
viària i la fluïdesa del tràfic rodat, fomentar els usos de vies urbanes de forma equitativa
per a tots els usuaris, i fer-ho compatible amb l'ús peonal de places i carrers.
El sistema d'estacionament regulat amb limitació horària per a la permanència en un
mateix espai d'aparcament és un instrument adequat per aconseguir aquests objectius.
Per tot això es considera oportú prendre mesures limitant l'estacionament a certes àrees de
població per garantir la rotació de l'utilització dels aparcaments en vies urbanes, i s'ha
elaborat una disposició de caràcter general que estableix les condicions d'utilització del
servei, així com els requisits a complir per a l'obtenció de distintius d'estacionament pels
veïnats de les zones en que s'implanti l'esmentat servei, i el règim d'infraccions i sancions
aplicable.
Per altra part, es regula la circulació per la zona peonal, limitant aquesta a dos supòsits:
per la carrega i descàrrega de mercancies als comerços, i sempre que es donin uns
determinats requisits, i pels veïns de la zona per què puguin accedir a un aparcament o
cotxera.
També es limita la circulació de vehicles destinats a la càrrega i descarrega a uns
determinats horaris que coincideixen en mitja hora amb els horaris comercials, així com es
limita el temps de la càrrega i descàrrega.
Aquestes limitacions es fan amb l’objectiu de preservar la zona peonal, i també per què
aquesta zona sigui a on els vianants es poden passejar en tranquil·litat i amb absència de
renous i contaminació de vehicles.
OBJECTE I AMBIT D'APLICACIO
ARTICLE 1.- L'objecte de la present Ordenança és establir les normes per a la regulació
del servei públic municipal de l'estacionament de vehicles, així com el trànsit de vehicles
per carrers i places, al terme municipal de Manacor.
ARTICLE 2.- Aquest servei públic municipal pretén regular els espais d'aparcament en
superfície disponibles en aquest terme municipal, fixant temps màxims de permanència per
aconseguir una rotació de vehicles que millori l'ús d'un bé escàs com és l'espai
d'aparcaments. Igualment es regula la circulació restringida i la peonització de
determinades vies urbanes.

A efectes de la present Ordenança es consideraran sinònims els termes estacionament i
aparcament.
ARTICLE 3.- Amb caràcter general l'Ajuntament de Manacor podrà assenyalar les àrees
limitades per perímetres, els dies i les hores en que sigui limitat el temps d'estacionament
per els vehicles que estiguin sotmesos a dita limitació.
ARTICLE 4.- L'àmbit d'aplicació del servei d'estacionament serà a determinats carrers i
places del terme municipal. El Plenari determinarà els carrers i places en què s'ha d'aplicar
l'ordenança i ho posarà en coneixement dels usuaris.
ARTICLE 5.- No estan subjectes a aquesta ordenança:
a) Els vehicles de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil i Policia Local.
b) Els vehicles de la Brigada Municipal d'Obres, Bombers, Ambulàncies i similars.
c) Els vehicles de minusvàlids degudament identificats i que tinguin la corresponent
autorització especial per aparcament.
d) Els autotaxis amb el conductor present.
e) Qualsevol vehicle amb conductor present durant un màxim de quinze minuts en els llocs
habilitats com a aparcament.
Hi queden subjectes els “ciclos”, ciclomotors, vehicles de tres rodes i quatricicles, a més
dels vehicles de quatre rodes amb carrosseria, qualsevol que sigui la seva cilindrada.
ARTICLE 6.- L'Ajuntament crearà llocs concrets d'estacionament per a la concessió de
permisos especials i singulars, i d'estacionament de motocicletes, ciclomotors i bicicletes
en llocs pròxims als estacionament de vehicles de quatre rodes.
NORMES DELS SERVEIS D'ESTACIONAMENT REGULAT
Regulació General d'Estacionament
ARTICLE 7.- A efectes d'aplicació d'aquesta Ordenança, les àrees en que estigui en vigor
l'estacionament regulat es dividiran en sectors delimitats mitjançant senyalització vertical i
horitzontal, en els quals regirà un temps màxim d'estacionament i una taxa que es
determinarà mitjançant ordenança. El Plenari podrà modificar la sectorització existent,
posant-ho en el general coneixement dels usuaris.
ARTICLE 8.- En els carrers amb limitació horària d'aparcament compresos en les àrees
d'estacionament regulat, excepte en les de regulació especial, l'aplicació d'aquesta
Ordenança tindrà lloc de la següent manera:
MANACOR, excloses els dies festius:
- De dilluns a divendres: de 9'30 hores a 13'30 hores, i de 17'00 a 20'00 hores.

- Dissabtes: De 9'30 a 13'30 hores.
PORTO CRISTO:
- De dia 1r de març a 31 d'octubre, de les 10 hores a les 18 hores, tots els dies de cada
setmana inclosos els diumenges i festius.
s’ILLOT:
- de dia 1r d’abril a 31 d’octubre, de les 10 a les 18 hores, tot els dies de cada
setmana inclosos els diumenges i festius.
El Plenari podrà modificar els referenciats horaris i, si és el cas, els fixarà en els altres
nuclis de població; posant-ho en el general coneixement dels usuaris.
ARTICLE 9.- El temps màxim de permanència en un aparcament de les zones regulades
serà:
a. Manacor, fins a 100 minuts, havent de canviar el vehicle de lloc.
b. Porto Cristo, fins a 150 minuts, havent de canviar el vehicle de lloc.
c. s’Illot: dues hores i trenta minuts, havent de canviar després el vehicle de lloc.

ARTICLE 10.- Per estacionar o aparcar els vehicles en els carrers amb limitació horària
d'aparcament de les àrees d'estacionament regulat, previ pagament de la taxa aprovada, els
usuaris es proveiran en les màquines instal·lades amb tal fi del corresponent títol que els
habiliti.
ARTICLE 11.- L'esmentat títol habilitant per a l'estacionament s'haurà de col·locar en la
part interior del parabrises del vehicle de tal manera que sia fàcilment visible des de
l'exterior.
ARTICLE 12.- Els espais reservats per a càrrega i descàrrega, fora de l'horari destinat a tal
fi quedaran afectats pel previst en aquesta Ordenança.
PERMISOS ESPECIALS EN L'APLICACIO DE LES NORMES
ARTICLE 13.- Els permisos especials a què es refereix l'article 6 són els següents:
- Reserves especials.
- Permís especial de resident.
- Permís de mobilitat reduïda.
ARTICLE 14.- Per aquests permisos especials es concedirà un distintiu d'estacionament.
Aquestes autoritzacions tindrà una vigència fins al 31 de desembre de cada any, si bé és
podrà procedir a la seva renovació dins el termini d'un mes a partir de la finalització de la
seva vigència previ pagament de la taxa corresponent. Finalitzat el termini de renovació, el
distintiu corresponent a l'any precedent perdrà la seva validesa.
ARTICLE 15.- Si durant el període de validesa de l'esmentat distintiu el beneficiat canvia
de vehicle, podrà obtenir gratuïtament una nova targeta pel temps restant de l'any aportant
les dades del nou vehicle i fent entrega del distintiu de l'anterior vehicle a les oficines

municipals.
ARTICLE 16.- El titular del distintiu d'estacionament per temps indeterminat, a què es
refereix l'article 14, és responsable de la seva bona o mala utilització. En cas de pèrdua del
distintiu, el titular podrà obtenir-ne un duplicat.
ARTICLE 17.- L'Ajuntament es reserva el dret d'exigir qualsevol prova documental per
realitzar d'ofici quantes comprovacions estimi oportunes per contestar la veracitat de les
dades aportades pels sol·licitants i titulars de distintiu d'aparcament.
ARTICLE 18.- Si de les comprovacions assenyalades a l'article anterior resultàs que s'ha
realitzat un ús fraudulent del permís o que les dades aportades son falses, s'iniciarà
expedient per a la retirada del distintiu, sense perjudici de la incoació del corresponent
expedient sancionador.
Si de les actuacions practicades hi hagués indici d’il·lícit penal, es remetran les actuacions
a l'òrgan judicial corresponent.
L’anul·lació del distintiu per una causa del paràgraf anterior, no donarà dret al
reembossament de la quantitat abonada per a la seva obtenció.
Reserves especials
ARTICLE 19.- L'Ajuntament podrà destinar, per a autoritats i mitjançant decret de la
batlia, llocs concrets d'estacionament no subjectes a aquesta Ordenança, atorgant un distintiu per poder estacionar en els esmentats llocs, i que hauran de col·locar a lloc visible
del parabrises del vehicle.
Permís Especial de Resident
ARTICLE 20.- Els propietaris dels vehicles domiciliats a Manacor a un sector o zona
d’estacionament amb horari limitat podran sol·licitar i obtenir permís especial
d’estacionament sense limitació de temps màxim de permanència en dit sector, i sense
necessitat de proveïment de bitllet en les màquines instal·ladores.
La sol·licitud i obtenció del permís especial de resident quedarà subjecte als següents
requisits i condicions:
1- El titular del permís ha d’estar empadronat a un dels carrers comprès a una de
les zones o sectors
amb limitació horària d’aparcament de la zona
d’estacionament regulat, durant el darrer any anterior a la sol·licitud del permís.
2- El titular del permís especial de resident ha d’ésser també el titular del permís
de circulació del vehicle adscrit en aquest permís especial.
3- Acreditació d’estar al corrent del pagament de les deutes amb l’Ajuntament.
4- Al pagament previ de la taxa corresponent.
5- Només es podrà ser titular d’un permís especial de resident.
Els carrers i zones amb limitació horària d’aparcament compresos en els diferents nuclis
urbans del terme municipal de Manacor objecte d’aplicació de la present ordenança, que

podran ésser objecte de sol·licitud i obtenció del permís especial de resident, seran
determinades per acord de plenari.
L’autorització per estacionar a la zona d’estacionament limitat s’atorgarà per decret de
batlia, i a més atorgarà un distintiu que s’haurà de col·locar a lloc visible del parabrises
del vehicle.
Permís de Minusvàlid
ARTICLE 21.- Les persones de mobilitat reduïda, podran estacionar gratuïtament i sense
limitació d'horari dintre les zones d'estacionament regulat i a les zones reservades per
aparcaments de minusvàlids. Per això han de disposar d’una targeta especial per
aparcament que hauran de posar a lloc visible del parabrises del vehicle.
CARRERS DE REGULACIO ESPECIAL
ARTICLE 22.1. L’accés i permanència dins la zona de regulació especial es permetrà de 21.00hrs. a
9.00 hrs. del dia següent i de 14.00 a 16.00hrs. amb una autorització i mentre es
compleixin els requisits previst a l’art. 23.
2. Pot sol·licitar l’autorització el propietari o arrendatari de l’immoble situat a la zona de
regulació especial presentant una instància al Registre General d’aquesta Corporació i a
on s’ha d’especificar el domicili exacte per el qual es sol·licita la autorització, adjuntant
còpia del rebut de contribució de l’any en curs o de l’inmediatament anterior i còpia de
l’escriptura de propietat, en cas de sol·licitar-ho el propietari, o una còpia del contracte
d’arrendament en vigor i del darrer rebut de pagament de la renta, en cas de sol·licitarho l’arrendatari.
L’autorització perdrà la vigència en el moment que es deixi de tenir la condició de
propietari o arrendatari.
3. Només s’atorgarà una autorització per domicili.
4. L’autorització per a l’accés a la zona de regulació especial tindrà una vigència fins el
31 de desembre de l’any en curs, si be es podrà procedir a la renovació per a l’any
posterior de dia 1 al 30 de desembre.

ARTICLE 23. Per poder circular i realitzar operacions de càrrega i descàrrega a la
zona de vianants o a la zona de regulació especial s’hauran de complir els següents
requisits:
a)
No podran circular, ni estacionar vehicles de més de 3.500 Kg. de pes màxim
autoritzat sobre el paviment de lloses de pedra.
b)
A la zona de llambordins podran transitar vehicles fins a 20 tones de pes
màxim autoritzat, de dos eixos.

c)
En cas que s’hagi d’immobilitzar el vehicle amb puntals telescòpics s’haurà de
disposar d’una plataforma rígida d’un mínim de 10 cm. de gruix, per tal de repartir
el pes del puntal. Aquesta plataforma serà de dimensions mínimes de 30X30 cm. en
el cas de vehicles de fins a 3500 Kg. i de 60X60 en el cas de vehicles de més de
3500Kg. PMA.
d)
Quan de forma puntual i justificada sigui necessari transitar per dita zona
vehicles que superin els paràmetres previst als apartats anterior s’haurà de sol·licitar
autorització a la policia local, la qual per autoritzar l’accés, haurà de demanar
l’informe al departament d’urbanisme .
El titular de la autorització serà el responsable dels danys que s’ocasionin al
paviment.
e)
Dins la zona de vianants o la zona de regulació especial s’haurà de circular
amb la màxima prudència. La velocitat màxima permesa serà de 20 Km/hr.
f)
Quan es realitzi l’operació de càrrega i descàrrega el vehicle ha d’estar
aturat, excepte quan no sigui possible per què s’utilitzin elevadors, etc. .i s’han de
produir les mínimes molèsties tant pels veïns com pel vianats.
g) Els vehicles han de circular per damunt el paviment de llambordins.
h)
Per circular per la zona de regulació especial s’haurà d’entrar per la pla. de Sa
Bassa tornar sortir pel mateix lloc.

ARTICLE 24.1: Les autoritzacions per accedir a la zona de regulació especial s’atorgaran per decret
de batlia sempre que es donin els requisits previst a l’art. 22 de la present ordenança. El
titular de l’autorització serà el responsable de l’ús que es faci de dita autorització, que
es compleixin els requisits que preveu l’art. anterior i dels danys que es puguin produir
al paviment durant l’accés o permanència a la zona.
2. Queden exempt de l’aplicació d’aquest articles 22,23,24 els vehicles que realitzen un
servei públic com brigada, policia i recollida de fems i els vehicles adscrits al servei
d’emergències, quan sigui necessari l’accés a aquesta zona per realitzar el servei.

DE LES INFRACCIONS I SANCIONS.
ARTICLE 25.- Es consideraran infraccions:
a) Estacionar en les zones d'estacionament regulat sense estar prèviament en possessió del
títol habilitant preceptiu i, encara que el tenguin, estacionar sense col·locar-lo de manera
visible a l'interior del vehicle en els casos en que aquesta Ordenança ho preceptua.
b) Excedir l'estacionament del temps senyalat en el títol habilitant de l'aparcament.
c) No canviar el vehicle de lloc, una vegada esgotat el temps de la autorització, en els
condicions previstes en l'anterior article 9.
d) Estacionar el vehicle en el lloc indicat en l'article 13 d'aquesta Ordenança sense ostentar

en lloc visible del vehicle el distintiu d'aparcament preceptiu.
e) Circular o estacionar a la zona de regulació especial sense disposar de l’autorització
prevista a l’art. 22 de la present ordenança.
f) Circular o estar estacionat a la zona de vianants fora de les hores permeses a l’art. 22.
g) La manipulació o falsificació de qualsevol de les autoritzacions habilitants d’aparcament
o circulació concedits per l’Ajuntament i previst en aquesta ordenança.
h) L'aportació de dades falses per a l'obtenció de distintius o títols habilitats de circulació o
d'aparcament prevists en aquesta Ordenança.
i) Qualsevol altre ús fraudulent dels distintius i títols habilitats d'aparcament o de circulació
concedits per l'Ajuntament.
j) Circular o estar estacionat a la zona de regulació o a la zona de vianants i no complir
amb algun dels requisits previst a l’art. 23 de la present ordenança.
L'Ajuntament podrà procedir a la immobilització i/o trasllat al dipòsit municipal de
vehicles, dels vehicles aparcats que no compleixin algun article d'aquesta Ordenança.
ARTICLE 26.- Sancions:
a) Les infraccions de l'apartat a), b), c), d), de l'article 25, seran sancionades amb multa de
60€.
b) Les infraccions tipificades en els apartats e), f), g), h), i), j), de l'article 25 seran
sancionades amb multa de 90€.
c) Les infraccions tipificades en els apartats h), i), j) a més d’estar sancionades en las
sancions de l’apartat b) d’aquest article es sancionaran en la retirada del títol habilitant.
ARTICLE 27.- Les denúncies dutes a terme per haver excedit el temps màxim assenyalat
en el títol habilitant de l'aparcament que consta en l'article 7 d'aquesta Ordenança, podran
ser anul·lades mitjançant l'obtenció del bitllet corresponent de la màquina expenedora,
sense que dita obtenció autoritzi per continuar estacionat al mateix lloc si es supera el
temps màxim previst a l'article 9 d'aquesta Ordenança.
Igualment es procedirà en les denúncies per haver aparcat en lloc subjecte a aparcament
regulat en l'article 12 d’aquesta Ordenança, sense l'obtenció del títol autoritzant.
ARTICLE 28.- Perquè l'anul·lació de la denúncia indicada a l'article 27 anterior surti
efectes, es precisarà que no hagi transcorreguts trenta minuts des de l'emissió de la
denúncia; i s'haurà d'entregar el bitllet d'estacionament, a que es refereix l'article 27, al
controlador de zona o dipositar-lo en la bústia situada a l'efecte en qualsevol màquina
expenedora dels esmentats bitllets.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA:

La zona de regulació especial, regulada pels art. 22,23 i 24 d’aquesta ordenança es
considera als carrers o trams de carrers que són zona de vianants i estan tancats per
pilons o qualsevol altre obstacle que serveixi per impedir l’accés de vehicles.
La zona de vianants es tota la zona d’accés restringit, i per tant destinat al passeig de
vianants.
DISPOSICIO FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el següent dia hàbil al de la publicació del seu text
íntegre en el BOIB, aprovat definitivament, o del provisional elevat a automàticament a tal
categoria d’acord amb l’art. 70.2 LBRL.

