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Departament de Mobilitat. Secció de Circulació. Publicació decret 12730/2016 de dia 14 de juliol
relatiu a ampliació Acires Constitució i Calatrava i implantació noves zones ZAR

El Regidor de l’Àrea de Mobilitat, per delegació del Batle, mitjançant Decret núm. 12730/2016 de dia 14 de juliol ha adoptat la següent
resolució:
“Ampliar la zona ACIRE de Constitució als següents carrers:
- Constitució
- Tous i Maroto (del núm. 1 al núm. 3 i del núm. 2 al núm. 4)
- Soledat
- Paraires (del núm. 27 al núm. 29 i del núm. 30 al núm. 36)
Instal.lar, per a controlar aquesta zona ACIRE, càmera de lectura de matrícula en el carrer de Tous i Maroto. Aquesta instal·lació serà similar
a les col·locades a les altres ACIRE i estarà connectada amb la Sala de Control de Trànsit; durrà l’obra civil, les instal·lacions i la
senyalització necessària per al seu funcionament i s’hi mantindrà l’esquema de funcionament de la resta de controls automàtics d’accessos a
zones Acire ja instal·lats a Palma. Per la seva especificitat tècnica aquests treballs s’executaran dins la contracta de manteniment de la xarxa
de regulació i control del trànsit.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/111/959273

Per tal de disminuïr el trànsit de vehicles dels no residents i millorar les condicions d’estacionament d’aquests, es proposa senyalitzar com a
zona ZAR (Zona d’aparcament restringit) els següents carrers:
- Plaça de la Reina
- Conquistador
- Victòria
- Palau Reial (tram comprès entre el carrer de la Victòria i la plaça de Cort)
Per a identificar els vehicles que poden estacionar en la zona ZAR de la plaça de la Reina (lateral de s’Hort del Rei), el carrer de
Conquistador (números senars), el carrer de la Victòria i el carrer Palau Reial s’ha de disposar del distintiu de resident del sector 1/1 de
l’ORA o de la targeta de resident de qualsevol de les ACIRE situades en el sector 1/1 de l’ORA (Calatrava, Catedral, Santa Eulàlia i Sant
Bartomeu) .
Per a identificar els vehicles que poden estacionar en la zona ZAR de la plaça de la Reina (a les places d’estacionament excepte el lateral de
s’Hort del Rei) i el carrer Conquistador (costat dels números parells) s’ha de disposar del distintiu de resident del sector 1/2 de l’ORA o de la
targeta de resident de qualsevol de les ACIRE situades en el sector 1/2 de l’ORA (Constitució, Mercat, Drassana i Sant Jaume).
També podran estacionar a aquestes zones ZAR els vehicles elèctrics dotats del distintiu de vehicle elèctric (Distintiu autonòmic MELIB i/o
distintiu zero emissions DGT).
Ampliar la zona ACIRE de Calatrava als següents carrers:
- Plaça Porta del Camp (en el tram comprès entre el carrer d’Antoni Planas i Franch i la plaça de la Bala Roja)
- Plaça Porta del Camp (tram comprès entre la plaça de la Bala Roja i l’Av. de Gabriel Alomar)
Aquestes mesures entraran en vigor a partir del dia 6 de setembre o en el moment en què s’instal.li la senyalització.
Publicar aquesta resolució al BOIB.”
Palma, 19 d’agost de 2016
Per delegació del Batle, el regidor de l’Àrea de Mobilitat,
Joan Ferrer Ripoll
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