REGLAMENT REGULADOR DE L'ESTACIONAMENT EN SUPERFÍCIE AMB
LIMITACIÓ HORÀRIA
De conformitat amb el disposat en els articles 4.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les bases del Règim Local, l'Ajuntament de Binissalem estableix el
present Reglament Regulador de l'Estacionament en superfície amb limitació horària;
desenvolupant l’article 2 de l’Ordenança Municipal Reguladora de l’estacionament de
vehicles a les vies urbanes de data 13/12/1995.
Article 1.- És objecte del present Reglament, la regulació de les condicions
d'estacionament en les vies o zones de la població establertes amb limitació de
permanència i control horari, amb la finalitat d'aconseguir la rotació de vehicles que
permeti l'optimització del domini públic dedicat a aquest fi, com a bé escàs, davant la
demanda existent.
Article 2.- L'Ajuntament podrà establir una o més modalitats de zona d'estacionament
regulat en superfície, amb limitació horària, que determinarà en cada cas la Batlia,
segons l'ordenació de trànsit que s'estableixi, les necessitats de l'equitativa distribució
dels estacionament en la població derivades de l'expansió de la mateixa, així com la
demanda que és produeixi, en cada moment i en cada zona de la població.
En principi, s'estableix una modalitat de zona d'estacionament regulat i de permanència
limitada, amb control horari (zona blava) figurant a l'annex d'aquest reglament les vies
afectades per a cadascuna d'elles.
Article 3.- Les zones d'estacionament regulat en superfície, amb limitació horària,
estaran senyalitzades a les seves entrades i les seves sortides mitjançant senyalització
vertical.
L’anterior senyalització es podrà reforçar mitjançant marques viàries de color blau
damunt el paviment, per establir els límits de les places de l’aparcament regulat.
Article 4.1.- L'horari que regirà en les zones d'estacionament regulat en superfície amb limitació
horària serà regulat mitjançant Resolució de Batlia, així com quan per motius d’interès
públic o, en ocasió d’actes festius o multitudinaris, es modifiquin els períodes i horaris
establerts o, per excloure temporalment determinades zones.
2.- Els espais reservats a càrrega i descàrrega situats en els carrers o trams de carrers
sotmesos a regulació de Zona Blava, es regularan pel seu horari específic, en el cas que
aquest fou diferent.
Article 5.- Les persones conductores que estacionin els seus vehicles en els zones
d'estacionament regulat en superfície amb limitació horària estaran obligats a indicar
(mitjançant rellotge, disc de control, anotació en un paper, etc) l’hora en que s’inicia
l’estacionament.
Aquesta indicació d’inici de l’estacionament es col·locarà a la part interna del parabrises de
tal forma que quedi plenament visible des de l'exterior.
Article 6.- El temps màxim de permanència en període regulat a la zona blava serà de
30 minuts, en l'horari abans indicat. Transcorregut aquest termini, el vehicle haurà de ser
obligatòriament desplaçat al menys a una distància de 50 m. del lloc on es troba
estacionat.
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Per les persones conductores discapacitades, degudament acreditats amb la targeta
atorgada conforme a les disposicions vigents, el temps màxim de permanència en
període regulat a la zona blava, serà durant el temps necessari, tant si estacionen el
vehicle a zona genèrica com si estacionen en el reservat específic de minusvàlid.
La Batlia Presidència, per raons d'interès públic, podrà modificar els horaris o límits de
permanència establerts.
No queden subjectes a la limitació horària establerta en el paràgraf anterior els residents
degudament acreditats mitjançant la possessió de l'oportuna autorització municipal,
exposada en lloc perfectament visible.
Article 7.- Règim dels Residents
1) Als efectes previstos en aquest REGLAMENT tenen la condició de persones
residents els que reuneixin les següents condicions:
a) Les persones físiques que estan empadronades a la zona de regulació de Zona
Blava. i tenen el vehicle, per al qual sol·licita el distintiu, donat d'alta amb el
corresponent impost de vehicles de tracció mecànica en el mateix domicili.
b) Les persones físiques que no estan empadronades a la zona restringida i que
són propietàries d’un habitatge a la zona, en el qual viu una persona major al
seu càrrec.
c) Les persones físiques que estan empadronades a la zona restringida i no són
titulars del vehicle que habitualment condueixen, sent aquest un familiar el qual
autoritza el seu ús.
d) Les persones físiques que estan empadronades a la zona restringida i no són
titulars del vehicle que habitualment condueixen, sent aquest una persona
jurídica i pot acreditar la relació amb la mateixa.
e) Les persones físiques que estan empadronades a la zona restringida però el
vehicle del qual són titulars paguen el corresponent impost de vehicles de tracció
mecànica en un altre municipi. En aquest cas en el termini d’un any hauran
d’efectuar el canvi de domicili del vehicle en el mateix que la persona física.
2)

Tindran dret al distintiu de “persones residents” les persones a qui es refereix
l'apartat 1. del present article, sempre que siguin propietàries d'un vehicle amb
capacitat màxima fins a nou places, inclòs el conductor, sempre que el vehicle no es
trobi subjecte a ordre de precinte i/o descobert respecte al pagament de l'Impost
sobre vehicle de tracció mecànica.
Per a l'obtenció del citat distintiu, amb vigència fins al 31 de juliol de cada any,
hauran de presentar l'oportuna instància en el Registre General de l'Ajuntament, i la
següent documentació:
a)
Fotocopia del DNI o permís de residència.
b)
Fotocopia del Permís de Circulació.
Els altres requisits seran degudament constatats pels serveis municipals amb
caràcter previ a la seva expedició.
2.1)

Una vegada fetes les degudes comprovacions, s'expedirà la Targeta per les
dependències municipals que es designin a aquest efecte.
Les persones residents hauran de dur en lloc visible, en el parabrises, la
targeta en vigor, que els habilita per a estacionar sense límit de temps, en els
carrers de la seva zona de residència sotmeses a regulació de zona blava.
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L'Ajuntament es reserva el dret d'exigir qualsevol altra prova documental o
realitzar d'ofici quantes comprovacions consideri necessàries per a contrastar
la veracitat de les dades aportades per les persones interessades per a
l'obtenció de la targeta.
2.2)

La targeta serà vàlida únicament per al vehicle la matrícula del qual consti en
la mateixa.

2.3)

La persona titular de la Targeta és responsable de la utilització de la mateixa.
En cas de pèrdua, podrà obtenir una nova, prèvia declaració jurada de
pèrdua.

2.4)

En el supòsit de variació de les condicions expressades en la sol·licitud, com
canvi de domicili o canvi de vehicle, la persona interessada haurà de
sol·licitar nou distintiu i prèvies les comprovacions oportunes, per part de
l'Ajuntament es procedirà a la seva emissió, el sol·licitant haurà de lliurar a
les oficines municipals de la targeta d'aparcament que venia gaudint amb
anterioritat.

2.5)

Si de les comprovacions practicades resultés que per la persona titular del
distintiu d'aparcament s'ha vingut realitzant un ús fraudulent del mateix o que
les dades aportades per a l'obtenció de l'autorització han estat falsejades,
s'iniciarà expedient per a la retirada del distintiu, sense perjudici de la
incoació del corresponent expedient sancionador. Si de les actuacions
practicades es van desprendre indicis d'il·lícit penal, es remetran les
actuacions a l'òrgan competent.

3) Només s'atorgarà un distintiu per cada vehicle.
Article 8.- Qualsevol vehicle que estigui en una zona d'estacionament regulat en
superfície amb limitació horària i que no tengui el corresponent indicador horari, serà
denunciat i podrà ésser retirat per la grua dels serveis de la grua municipal o particular
concertat, a l'instant en què és detecti dita infracció.
Article 9.- Igualment, si un vehicle supera en deu minuts el temps límit establert en
l'article 6 del present REGLAMENT, serà denunciat i podrà ser retirat pels serveis de la
grua municipal o particular concertat.
Article 10.- Les denúncies que es formulin en les zones d'estacionament regulat en
superfície amb limitació horària, es tramitaran d'acord amb els procediments establerts,
fins a la consecució del pagament de la sanció, sigui per via ordinària o per procediment
de constrenyiment.
Article 11.- Les persones titulars de vehicles retirats de les zones d'estacionament
regulat amb limitació horària, a l'igual que els retirats en altres vies públiques de la
població, per infraccions a normes de circulació i seguretat vial, hauran d'abonar els
taxes que regula l’ordenança fiscal en vigor prèviament a la recuperació dels mateixos.
Article 12.- Infraccions
Constitueixen infraccions a les normes establertes en aquest REGLAMENT:
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a) Estacionar sense col·locar l'indicador horari.
b) La falsificació de dades o utilització indeguda de l'indicador horari.
c) No col·locar ben visible l'indicador horari.
d) Superar el temps màxim d'estacionament establert en la zona regulada.
e) Modificar l'hora d'arribada una vegada superada la fracció màxima permesa.
f) Utilitzar l'autorització municipal de resident anul·lat, caducat, manipulat o no idoni.
g) Utilitzar l'autorització municipal de resident en vehicle distint a l’autoritzat.
Article 13.- Sancions.
Els infraccions establertes en els apartats a), b), c) i d), és qualificaran de lleus i se
sancionaran amb multa de 60 euros.
Aquelles infraccions al punt d), que havent superat els 30 minuts establerts i que hagin
estat denunciats pels agents de l’autoritat, podran, abans de haver transcorregut els 30
minuts següents, paralitzar l’expedient de sanció, a les dependències policials, previ
pagament de 6 €.
Les infraccions establertes en els apartats e), f), i g) es qualificaran de greus i es
sancionaran amb multa de 120 euros.
Independentment de la sanció que correspongui per la infracció comesa, en els casos a),
b) i d), és podrà procedir a la retirada del vehicle pels serveis de la grua municipal o
particular concertada.

Article 14.- Durant l'horari de vigència indicat en l'article 4 del present REGLAMENT, la
zona d'estacionament limitat queda reservada als turismes, amb prohibició
d'estacionament de vehicles que per al seu aparcament precisin de més d'una plaça.
Aquests podran utilitzar les zones de càrrega i descàrrega en els condicions que es fixen
reglamentàriament, no havent de superar dites operacions un període superior a 30
minuts, havent-se de deixar l'aparcament lliure una vegada finalitzades aquestes.
Queden exclosos de la normativa d'estacionament regulat en superfície amb limitació
horària:
a) Motocicletes, ciclomotors i bicicletes
b) Vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat,
amb subjecció al disposat en el paràgraf primer del present article i el disposat en
el paràgraf segon de l'article 6
c) Els vehicles auto-taxi quan estiguin estacionats en parada autoritzada a l'efecte
o quan el seu estacionament derivi del servei que s'està prestant a l'usuari,
sempre que el conductor estigui present.
d) Els vehicles de servei oficial degudament identificats, propietat d'Organismes
de l'Estat, Comunitat Autònoma, Província, Municipi o Mancomunitat que estiguin
directa i exclusivament a la prestació de serveis públics de la seva competència,
quan estiguin realitzant dits serveis.
i) Els vehicles de representació diplomàtica acreditat en Espanya, externament
identificats amb placa de matrícula diplomàtica, sempre que existeixi reciprocitat.
f) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària.

4

ANNEX: ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT I DE PERMANÈNCIA LIMITADA AMB
CONTROL HORARI (ZONA BLAVA)
-

Plaça de l’Església
C/ Concepció del número 1 al 7
Disposició transitòria

Fins que s'aprovi i entri en vigor el present Reglament, s'aplicaran els normes actualment
vigent.

Disposició derogatòria
A partir de l'entrada en vigor del present reglament, quedaran derogades quantes
disposicions o normes, d'igual o inferior rang, que la contradiguin o s'oposin a la mateixa.
Disposició final
El present Reglament, una vegada complits els tràmits reglamentari, entrarà en vigor al
dia següent de la seva publicació en el BOIB.
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