
REGLAMENT MUNICIPAL PEL QUAL ES REGULA L’ESTACIONAMENT EN 
SUPERFÍCIE AMB LIMITACIÓ HORÀRIA 

 
De conformitat amb el que disposen l’article 4.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, segons la redacció establerta per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril, i l’article 7.b de la Llei 19/2001, de 19 de desembre, 
l’Ajuntament d’Artà estableix el Reglament municipal pel qual es regula 
l’estacionament en superfície amb limitació horària. 
 
Article 1  
 
És objecte d’aquest Reglament regular 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 pot acordar, mitjançant la Junta de Govern Local, ampliar o modificar la 
zona d’estacionament regulat en superfície amb limitació horària, segons l’ordenació de 
trànsit que s’estableixi, les necessitats de la distribució equitativa dels estacionaments 
en la població derivades de la seva expansió, o segons la demanda que es 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), a les zones senyalitzades de la manera 
corresponent. 
 
Article 3  
 
Les zones d’estacionament regulat en superfície amb limitació horària han d’estar 
senyalitzades tant verticalment com horitzontalment. 
 
Article 4  
 
L’horari que ha de regir en les zones d’estacionament regulat en superfície amb 
limitació horària és el que s’indica a continuació: 
 
De dilluns a divendres (laborables): de 9 h a 15 h.  
 
Article 5  
 



Els conductors que estacionin els seus vehicles en les zones d’estacionament regulat en 
superfície amb limitació horària estan obligats a proveir-se del distintiu o disc de control 
corresponent en la forma que estableixi la Batlia, en el qual el conductor ha d’indicar 
l’hora en què es realitza l’estacionament. Aquest indicador horari es pot recollir a les 
oficines municipals de l’Ajuntament d’Artà, el qual s’ha d’entregar de forma gratuïta a 
tothom que ho sol·liciti.  
 
L’indicador esmentat s’ha de col·locar en la part interior del parabrisa del vehicle, sobre 
el davantal, de tal manera que sigui visible des de l’exterior, als efectes dels controls 
oportuns. 
 
Article 6  
 
El temps màxim de permanència en període regulat a la zona blava és de 30 minuts, en 
l’horari abans indicat. 
 
Per als conductors discapacitats, acreditats de la manera corresponent amb la targeta 
atorgada de conformitat amb les disposicions vigents, el temps màxim de permanència 
en període regulat a la zona blava ha de ser el doble de l’establert en el paràgraf 
anterior. Transcorregut aquest temps, el vehicle ha d’abandonar, obligatòriament, la 
zona d’estacionament. 
 
La Batlia Presidència, per raons d’interès públic, pot modificar els horaris o els límits de 
permanència establerts. 
 
Article 7  
 
Qualsevol vehicle que estigui en una zona d’estacionament regulat en superfície amb 
limitació horària i que no tengui l’indicador horari corresponent, ha de ser denunciat en 
l’instant en què es detecti dita infracció i, en cas d’excedir el doble del temps autoritzat, 
pot ser retirat per la grua. 
 
Article 8  
 
De la mateixa manera, si un vehicle supera en cinc minuts el temps límit establert en 
l’article 6 d’aquesta ordenança, ha de ser denunciat i, immediatament, retirat pels 
serveis de la grua municipal o d’un particular concertat. 
 
Article 9  
 
Una vegada finalitzat el temps d’estacionament autoritzat, el vehicle ha de sortir de la 
zona d’estacionament limitat. 
 



Article 10  
 
Les denúncies que es formulin en les zones d’estacionament regulat en superfície amb 
limitació horària s’han de tramitar pel departament municipal encarregat dels expedients 
sancionadors, d’acord amb els procediments establerts legalment, fins a la consecució 
del pagament de la sanció, sigui per via ordinària o per procediment de constrenyiment. 
 
Article 11  
 
Els titulars de vehicles retirats de les zones d’estacionament regulat amb limitació 
horària, com els dels retirats en altres vies públiques de la població per infraccions a les 
normes de circulació i la seguretat viària, han d’abonar les taxes que regula el reglament 
corresponent abans de recuperar-los. 
 
Article 12  
 
Constitueixen infraccions a les normes establertes en aquest Reglament:  
 
a) Estacionar a la zona amb limitació horària sense col·locar el distintiu que l’autoritza.  
b) Superar el temps màxim d’estacionament establert en la zona regulada. 
c) La falsificació de dades o la utilització indeguda de l’indicador horari. 
 
Article 13 
 
Pel que fa a les sancions, les infraccions establertes en els apartats a, b i c es qualifiquen 
de lleus i s’han de sancionar amb una multa de 90 �, amb una reducció del 50 % en el 
cas que es pagui dins el termini voluntari. 
 
Article 14  
 
Durant l’horari de vigència indicat en l’article 4 d’aquest Reglament, la zona 
d’estacionament limitat queda reservada als turismes, amb prohibició d’estacionament 
als vehicles que, per aparcar-los, necessiten més d’una plaça. 
 
Aquests vehicles darrers poden utilitzar les zones de càrrega i descàrrega en les 
condicions que es fixen reglamentàriament, sempre que les operacions que es facin no 
superin un període de 15 minuts, i han de deixar l’aparcament lliure una vegada que 
finalitzin aquestes operacions. 
 
Queden exclosos de la normativa d’estacionament regulat en superfície amb limitació 
horària els vehicles següents:  
 



a) Els vehicles estacionats en zones reservades per la seva categoria o activitat, amb 
subjecció a allò que disposa el paràgraf primer d’aquest article i el que disposa el 
paràgraf segon de l’article 6.  

 
b) Els vehicles oficials d’emergència. 
 
Disposició transitòria 

 
Mentre no s’aprovi i entri en vigor aquest Reglament, s’han d’aplicar les normes vigents 
actualment.  
 
Disposició derogatòria 

 
A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, quedaran derogades totes les 
disposicions o normes, de rang igual o inferior, que la contradiguin o se li oposin. 
 
Disposició final  

 
Aquest Reglament, una vegada acomplerts els tràmits reglamentaris, entrarà en vigor 
l’endemà de publicar-se en el BOIB. 
 
 
Artà, 29 de novembre de 2011 


