
 
 
CONDICIONS PARTICULARS D’ÚS DELS APARCAMENTS PÚBLICS 

SOTERRATS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

 

1. L’empresa de Serveis del Municipi de Manacor, S.A. és l’explotadora dels aparcaments 
públics soterrats de la plaça de Na Camel·la, de la plaça de Sant Jaume, i de la plaça de s’Aljub, 
propietat de l’Ajuntament de Manacor. 

2. L’empresa és la responsable del funcionament d’aquests aparcaments. 

3. Qualsevol persona que entri a l’interior de l’aparcament, amb un vehicle o sense, n’és usuària 
i accepta el compliment de les normes d’ús establertes en aquest document. També ha de respectar 
la senyalització, les normes de circulació i trànsit, i les indicacions del personal de vigilància. La 
persona usuària és responsable de les conseqüències produïdes en els casos següents: 
incompliment de qualsevol de les condicions d’ús, normes de circulació i trànsit de vehicles o 
persones; incompliment de les indicacions del personal de vigilància; pèrdua del tiquet d’entrada 
o targeta d’abonament. 

4. L’empresa només pot usar les dades de caràcter personal obtingudes amb finalitats pròpies 
del servei d’aparcament soterrat. 

5. L’horari d’obertura al públic de l’aparcament és el que acordi el Consell d’Administració en 
funció de les necessitats del servei. 

6. El preu es fixa per acord del Consell d’Administració i amb la ratificació del Ple de 
l’Ajuntament. El preu es revisa anualment. 

7. Cada tiquet i abonament dona dret a utilitzar una plaça d’estacionament per un vehicle durant 
tot el període que estigui dins l’aparcament. En cas d’ocupar més d’un lloc, la persona usuària ha 
d’abonar l’import corresponent al temps consumit per cada un dels llocs utilitzats. 

8. En cas de pèrdua del tiquet d’accés, se n’entrega un de nou amb les mateixes dades que 
l’originari, per import de 12 euros en concepte de reimpressió de tiquet, i la persona usuària ha 
d’abonar l’import corresponent pel temps consumit. 

9. En cas de pèrdua de la targeta d’abonament, se n’entrega una de nova amb les mateixes dades 
que l’originari, per import de 12 euros en concepte de reimpressió de l’abonament. 

10. En el cas que s’utilitzi una plaça reservada per a minusvàlids sense estar habilitat legalment 
per fer-ho, l’empresa està facultada per reclamar a la persona usuària una indemnització de 12 
euros pels perjudicis ocasionats per l’incompliment de la normativa legal. 

11. A les persones usuàries que estacionin vehicles als espais senyalats com a no permesos, o 
que dificultin el normal funcionament de la instal·lació, se’ls pot reclamar una indemnització de 
12 euros pels perjudicis ocasionats al funcionament de l’aparcament. 

12. En cas de produir-se qualsevol desperfecte o robatori en el vehicle a l’interior de la 
instal·lació, la persona usuària està obligada a informar-ne l’empresa, amb la màxima urgència i 
abans de moure el vehicle del lloc dels fets. Deixar finestres obertes o portes mal tancades dels 
vehicles es consideren negligències de la persona usuària. L’empresa no es fa responsable dels 
danys, perjudicis i robatoris que es facin dintre dels aparcaments.  



 
 
13. Els danys que es causin a d’altres vehicles o a les instal·lacions seran responsabilitat 
exclusiva del causant, el qual estarà obligat a donar-ne compte a l’empresa, amb el lliurament de 
còpia del comunicat que presenti a la seva companyia d’assegurances. 

14. No es permet l’entrada de vehicles que duguin substàncies prohibides, perilloses, tòxiques, 
inflamables, o els envasos de substàncies d’aquests tipus. 

15. L’empresa exigirà indemnitzacions a les persones usuàries, pels desperfectes que ocasionin 
les persones i els vehicles a les instal·lacions dels aparcaments. 

16. Els punts de recàrrega dels cotxes elèctrics es destinaran exclusivament a aquesta funció. 
Una vegada estigui la recàrrega completa, el vehicle s’ha d’estacionar a una plaça destinada a 
aquest fi. 

17. L’empresa pot traslladar, moure o retirar els vehicles mal estacionats. L’empresa es reserva 
el dret  d’exigir responsabilitats o indemnitzacions pels perjudicis ocasionats. 

18. En el cas que un vehicle tingui una avaria a l’interior de l’aparcament, la persona propietària 
és la responsable de treure’l i van al seu càrrec les despeses generades. L’empresa es reserva el 
dret d’exigir responsabilitats o indemnitzacions pels perjudicis ocasionats. 

19. Un abonament mensual dona dret a una persona usuària a utilitzar una plaça d’estacionament, 
per un mes natural, sense limitació de quantitat d’entrades o sortides. L’abonament només es pot 
fer per mesos complets. El Consell d’Administració decideix la quantitat d’abonaments que es 
poden realitzar a cada un del aparcaments. Les renovacions d’abonaments s’han de fer efectives 
com a màxim en els tres dies següents a la finalització del termini inicial pactat. 

  

 


