ORDENANÇA REGULADORA NÚM. 18
Aplicació pressupostària 330.13
TAXA PEL SERVEI D’ESTACIONAMENT REGULAT
Article 1.- FONAMENT LEGAL
D’acord amb el que estableix l’article 106 de la Llei 7/85, de bases de règim local, i els articles 57 i
20.3.u) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que
disposen els articles 20 a 29 del mateix TRLRHL, s’estableix la taxa pel servei d’estacionament
regulat de vehicles, que es regirà per la present ordenança fiscal.
Article 2.- FET IMPOSABLE
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que
es produeix quan s’estacionen vehicles a les zones del viari públic i als aparcaments
públics que requereixen regulació, determinats amb aquesta finalitat a l’annex d’aquesta
ordenança.
2. Existeixen tres tipus d'estacionaments regulats:
a) Zona Blava, places d'aparcament situades als carrers i que es caracteritzen per estar
pintades de blau, poden aparcar tots els vehicles.
b) Zona Verda, places d'aparcament situades als carrers i que es caracteritzen per
estar pintats de color verd i únicament poden aparcar els vehicles amb targeta A1i
els expressament autoritzats.
c) Zona Taronja, correspon a les borses d'aparcament, poden aparcar tots els vehicles.
3. No estan subjectes al pagament de la taxa:
a) Els vehicles estacionats a les zones reservades per a la seva categoria o activitat.
b) Els vehicles autotaxis, quan el conductor hi sigui present.
c) Els vehicles ambulàncies que estiguin realitzant serveis sanitaris.
d) Els vehicles que pertanyen als cossos i forces de seguretat de l’Estat i als policies
locals.
Article 3.- SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques i jurídiques titulars del vehicle en el Registre
de Trànsit.
Tindrà la consideració de substitut del contribuent —i estarà obligada, en conseqüència, al
pagament de la taxa— la persona que conduesqui el vehicle en el moment de l’estacionament a les
zones reservades amb aquesta finalitat.
Article 4.- PERSONES RESIDENTS (zones A1, A2 i B)
1. Tenen la consideració de residents, a l'efecte d'aquesta ordenança, les persones físiques que
figurin empadronades a les zones A1 , A2 i a la zona B, identificades conforme a la relació i
plànols que figura a l'annex, i que disposin d'un vehicle donat d'alta en aquest Ajuntament a
l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, per algun dels següents títols:
• Com a titular.
• Constar a la pòlissa d’assegurança d'un vehicle com a conductor/a principal.
• Com a conductor principal a un vehicle de l´empresa on treballa o amb la que tingui un
contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom.
• Com a conductor principal a un vehicle del que disposi a règim de renting, leasing o en
lloguer estable, superior a tres mesos.
2. L’Ajuntament atorgarà — prèvia instrucció pels serveis corresponents— tres tipus de targetes
de residents: un tipus per a cadascuna de les zones que tindran validesa de dos anys sempre
que es compleixin els requisits següents:
• Ser persona física amb residència a les zones A1, A2 o en la zona B i disposar d'un vehicle
per algun dels títols de l'apartat anterior.
• No tenir deutes pendents amb l'Ajuntament.

3.

En cas de deteriorament, pèrdua o subtracció de la targeta vigent, així com en els supòsits de
canvi de vehicle, les persones afectades podran sol·licitar l'emissió d'una nova targeta, sense
cap cost, però el període de validesa serà el que restés a la targeta antiga.

Article 5.- TRAMITACIÓ DE TARGETA DE RESIDENT
Per obtenir la targeta de resident, les persones interessades han de:
Sol·licitar-la mitjançant escrit.
Acreditar la personalitat de la persona resident mitjançant l'exhibició del DNI vigent o permís de
conduir, i les persones d’origen estranger han de mostrar el permís de residència o el passaport; en
aquests haurà de constar el domicili per al qual se sol·licita la targeta.
Acreditar la propietat del vehicle, mitjançant l'exhibició del permís de circulació, o el títol pel qual
disposa del vehicle.
Acreditar l'abonament de l'import del cost d'expedició de la targeta de resident (10 euros).
Article 6.- QUOTA TRIBUTÀRIA
1. La quota vindrà determinada en funció del temps d’estacionament a les zones de control durant
el següent horari:
Zona de control del viari públic.Els matins, de dilluns a dissabte feiners, de 9.00 a 14.00 hores
Els capvespres, de dilluns a divendres feiners, de 17.30 a 20.30 hores en temporada d’estiu (des de
l’1 de juny al 30 de setembre), i de 16.30 a 19.30 hores la resta de l’any
Zona de control d'aparcaments públics.Sense perjudici dels horaris especials que s’estableixen a l’annex, l’horari general de control
als aparcaments serà el següent:
Els matins, de dilluns a dissabtes laborables, de 9.00 a 14.00 hores
Els capvespres, de dilluns a divendres, de 17.30 a 20.30 hores en temporada d'estiu
(des de l’1 de juny al 30 de setembre) i de 16.30 a 19.30 hores la resta de l'any
2. Quan les circumstàncies del trànsit ho aconsellin així, es podrà modificar, amb caràcter temporal
i per Decret d’Alcaldia, l’horari establert a l’apartat anterior.
3. El temps màxim d’estacionament és de 2 hores a les zones de control de viari públic i de 8 hores,
a les zones de control d’aparcament. Transcorregut el temps màxim d’aparcament establert per a
cada cas, serà obligatori canviar el vehicle d'ubicació.
Article 7.- TARIFES
Les tarifes es fixen en funció del cost del servei, d'on resulta el següent desglossament, sense
perjudici que dins cada tram de tarifes s'adeqüi el preu dels minuts realment utilitzats en fraccions
de 0,05 euros .
TARIFA GENERAL:
1-Vies públiques:
Hivern:
A) Mínim 20 minuts..................0,30 euros
B) ½ hora.................................0,40 euros
C) 1 hora...................................0,80 euros
D) 2 hores................................1,60 euros
E) Per excés............................3,00 euros
Estiu:
A) Mínim 20 minuts..................0,50 euros
B) ½ hora................................ 0,75 euros
C) 1 hora...................................1,50 euros
D) 2 hores................................3,00 euros
E) Per excés............................3,00 euros
2-Aparcaments: 0,20 euros /hora
TARIFA PERSONES RESIDENTS ZONA B
1-Vies públiques:
Hivern:

A) Mínima 20 minuts.................0,20 euros
B) ½ hora ................................0,30 euros
C) 1 hora....................................0,60 euros
D) 2 hores.................................1,20 euros
E) Per excés.............................3,00 euros
Estiu:
A) Mínim 20 minuts...............0,30 euros
B) ½ hora..............................0,40 euros
C) 1 hora................................0,80 euros
D) 2 hores.............................1,60 euros
E) Per excés..........................3,00 euros
2-Aparcaments: 0,10 euros /hora
TARIFA PERSONES RESIDENTS ZONES A1 I A2
1-Vies públiques:
Hivern:
A) Mínima 20 minuts................0,15 euros
B) ½ hora.................................0,20 euros
C) 1 hora...................................0,40 euros
D) 2 hores................................0,80 euros
E) Per excés............................3,00 euros
Estiu:
A) Mínima 20 minuts................0,20 euros
B) ½ hora.................................0,30 euros
C) 1 hora...................................0,60 euros
D) 2 hores................................1,20 euros
E) Per excés............................3,00 euros
2-Aparcaments: 0,10 euros /hora
Article 8.- NORMES DE GESTIÓ
La taxa es meritarà en el moment en què s’efectuï l’estacionament del vehicle a les vies públiques o
als aparcaments reservats amb aquesta finalitat.
El pagament de la taxa es durà terme a les màquines expenedores de bitllets acreditatius de
l’abonament realitzat. Durant el temps d’estacionament, el bitllet s’haurà de col·locar a la part
interior del parabrisa, de manera totalment visible des de l’exterior, igualment que la targeta de
resident, si és el cas.
Cada targeta de resident durà incorporada la matrícula del vehicle corresponent, que permetrà
estacionar-lo aplicant-li les tarifes establertes a la present ordenança. El model oficial de les
targetes de resident serà aprovat o modificat per resolució de l'Ajuntament.
Article 9.- NORMES ESPECIALS PER ALS TITULARS DE TARGETES A1

Les places d'aparcament situades a la zona A1, únicament podran ser utilitzades pels vehicles amb
targeta de zona A1 o els expressament autoritzats tal com vehicles de servei públic, emergències i
altres casos especials degudament justificats, tal com:
• Els vehicles adaptats per a persones amb dificultats de mobilitat convenientment identificats.
• Els vehicles de les empreses de subministraments i manteniment de construccions i
instal·lacions, prèviament autoritzats.
Tant els vehicles amb targeta A1, com els expressament autoritzats per a això, podran circular per
la zona d'accés restringit de Plaça Conquesta.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les targetes corresponents a l'antiga zona A i que corresponguin a l'actual zona A1, emeses amb
anterioritat a l'entrada en vigor de la present ordenança, podran ser canviades sense cost algun per
les noves targetes, mantenint el seu termini de vigència.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Tot el que no estigui previst en aquesta ordenança es regirà pel Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals i la Llei general tributària, i, si és el cas, l’Ordenança general de gestió,
recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança començarà a aplicar-se el dia següent a la publicació definitiva en el BOIB,
de conformitat amb el que disposa l’art. 107 de la Llei 7/85, RBRL, i l’art. 17 de l’RDL 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Tex refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
LA SECRETÀRIA
L’ALCALDESSA

VIST I PLAU

ANNEX
Les zones del viari públic on serà d’aplicació la taxa per estacionament de vehicles son les
següents:
NOM DE CARRER
Isabel II
Rovellada de Dalt
Josep Mª Quadrado
J. A. Clavé
Plaça Esplanada
Sant Jordi
Sant Esteve
Infanta
Costa de Ses Voltes
Plaça i carrer Bastió
S’Arraval
Ramón y Cajal
Albert Camus
Av. Menorca
Carrer de Gràcia

NOMBRE DE PLACES
D'APARCAMENT
21
19
42
57
40
14
58
5
75
9
15
36
40
53
35

I les que es puguin modificar per la concessió.
Els aparcaments públics on serà d’aplicació la taxa per estacionament de vehicles són els següents:
• Vassallo: 80 places per a turismes.
• Vives Llull: 63 places per a turismes.
• Albert Camus: 75 places per a turismes.
• Es Freginal: 150 places per a turismes. Aquest estacionament tindrà un horari d’obertura al
públic i de control, de dilluns a dissabte, de 8 a 24.00 hores. Haurà de restar lliure de
vehicles des del dissabte a les 24 hores fins al dilluns a les 8 hores.
• Sínia des Cuc: 145 places per a turismes: Aquest estacionament tindrà l’horari d’obertura
següent:
. De l’1 de octubre a 30 d’abril: de 6.00 a 22.00 hores
. De l’1 de maig a 30 de setembre: de 6.00 a 24.00 hores
Sense perjudici del seu horari de control d’estacionament establert a l’article 6 d’aquesta
Ordenança.
Es consideren persones residents tipus A y B els empadronades als següents carrers i trams de
carrers, que es reflecteixen al plànol adjunt:
1r) RESIDENTS ZONA ÀREA TIPUS A. Aquelles persones residents empadronades dins els
trams de les vies que tinguin l’estacionament regulat pel Sistema AREA i les persones residents a
les vies adjacents que no tinguin estacionament públic, i, en qualsevol cas, conforme al plànol i a la
relació de carrers i números de les mateixes que es relacionen a continuació:
CARRERS I TRAMS DE CARRERS ZONA ÀREA TIPUS A1
Alaior
Alba
Alfonso III
Àngel
Anuncivay........................ de l’1 al 13
del 2 al 12

Arravaleta
Carrer Bastió
Plaça Bastió
Bonaire
Plaça Carme
Plaça Colon
Plaça Conquesta
Plaça Constitució
Cós de Gràcia ....................... de l’1 al 11
del 2 al 20
Deià
Església
Plaça d’Espanya................ del 24 al 33
Forn................................. de l’1 al 27
del 2 al 22
Frares
Hannover
Infanta ................................. de l’1 al 45
del 2 al 44
Isabel II
Lluna
Mirador de ses Monges
Moreres ............................... de l’1 al 37
del 2 al 34
Nord
Carrer Nou
Pla dés Monestir
Plaça des Padronet
Plaça del Princep
Plaça Reial
Pont de l’Àngel
Pont des Castell
Portal de Mar
Rector Mort
Rosari
Rovellada de baix ....................de l’1 al 11
del 2 al 10
S’Arraval .............................. de l’1 al 89
del 2 al 92
Sant Albert
Sant Antoni
Sant Bartomeu
Sant Crist
Sant Jaume
Sant Jeroni
Sant Josep
Sant Jordi
Sant Roc
CARRERS I TRAMS DE CARRERS ZONA ÀREA TIPUS A2
Albert Camús
Anuncivay........................ del 15 fins al final
del 14 fins al final
Avinguda Menorca

Carrer des Pi
Cós de Gràcia ....................... del 13 al 115
del 22 al 122
Costa de ses Voltes
Costa des Sol
Duc de Crillon
Forn................................. del 29 fins al final
del 24 fins al final
Frares
J.A.Clavé ............................ del 2 al 44
de l’1 al 3
Josep Maria Quadrado ........ del 2 al 20
de l’1 al 33
Miquel de Verí
Mirador de sa Plaça
Moreres ............................... de 39 fins al final
del 36 fins al final
Negres
Plaça Carme
Plaça d’Espanya................ de l’1 al 22
del 34 fins al final
Plaça Esplanada
Passatge de la Pau
Plaça Miranda
Plaça Príncep
Ramón y Cajal
Rovellada de Baix ....................del 13 fins al final.
del 12 fins al final.
Rovellada de Dalt ................. del 2 al 68
del 1 al 45
S’Arraval ........................ del 51 al 161
del 52 al 170
Sant Esteve
Sant Josep
Verge de Gràcia ................. de l’1 al 81
del 2 al 82

2n)
PERSONES RESIDENTS ZONA TIPUS B. Les persones empadronades a Maó fora de
les zones tipus A.

