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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE PALMA

10595 Departament de Mobilitat. Secció de Circulació. Decret de Batlia per a circular i aparcar a les
ACIRE

El Regidor de l’Àrea de Mobilitat, per delegació del Batle, mitjançant Decret núm. 20155/2018 de dia 9 d’octubre ha adoptat la següent
resolució:

1. Poden sol·licitar autorització per a circular i aparcar a les ACIRE els següents subjectes (Model distintiu 1):

 Residents empadronats en un domicili situat a ACIRE, els quals poden sol·licitar autorització d’accés i aparcament per als següentsa.
vehicles aportant la documentació que es detalla. En tot cas, hi són aplicables les disposicions en matèria d’ORA pel que fa a l’aparcament:

- Vehicles que són propietat seva o dels quals són conductors habituals degudament acreditats. Si de manera excepcional, i sempre
que sigui per a una durada inferior a 3 mesos dins un període de 12 mesos consecutius, requereixen un cotxe de substitució se’ls pot
autoritzar aquest ús i l’autorització manté les condicions de la del vehicle substituït. En aquests supòsits l’interessat ho ha de
comunicar prèviament a l’Administració.
- Vehicles que posseeixen mitjançant un contracte de rènting o lísing, aportant còpia d’aquest contracte en el qual figurin com a
arrendataris. Així mateix, i d’acord amb l’article 11 de la Llei de trànsit, es comprovarà que el resident està inscrit al Registre de
vehicles de l’organisme autònom Prefectura Central de Trànsit com a conductor habitual del vehicle autoritzat. En aquests casos
tenen dret a aparcar a l’ACIRE corresponent però sense poder obtenir el distintiu de resident de l’ORA.
- Vehicles que posseeixen en règim de retribució en espècie, mitjançant un certificat del representant legal de l’empresa titular del
vehicle que declari que l’ha posat a la disposició del resident en concepte de retribució en espècie o bé consti com a conductor
habitual segons l’article 11 la Llei de trànsit. En aquests casos tenen dret a aparcar a l’ACIRE corresponent però sense poder obtenir
el distintiu de resident de l’ORA.
- Vehicles temporals en règim de lloguer (arrendament a curt termini): segons l’Ordre INT/3215/2010, de 3 de desembre, es
consideren arrendaments a curt termini els que no s’arrenden a la mateixa persona física o jurídica per un temps superior a 3 mesos
dins un període de 12 mesos consecutius. En aquests supòsits l’interessat ho ha de comunicar prèviament a l’Administració. Així
mateix, s’ha d’aportar una còpia del contracte d’arrendament en el qual figura com a arrendatari. En aquests casos tenen dret a
aparcar a l’ACIRE corresponent però sense obtenir el corresponent distintiu d’ORA.

La durada d'aquestes autoritzacions podrà tenir caràcter indefinit o ben limitat al període de durada de l'arrendament, amb renovació
periòdica cada 5 anys subjecta en tot cas a la vigència de la residència en aquestes àrees i mentre segueixin en vigor els documents que
acreditin la titularitat o possessió del vehicle. Així mateix, quan els beneficiaris d'aquestes autoritzacions deixin de complir els requisits per al
seu atorgament es comprometen a comunicar-ho a l'Ajuntament al més aviat possible.

Aquestes autoritzacions es renovaran automàticament quan l'ajuntament disposi dels mitjans informàtics necessaris per poder-ho dur a terme.

En cas d'incomplir alguna de les condicions anteriors l'autoritat competent podrà a qualsevol moment i sense necessitat de requeriment previ
donar de baixa aquestes autoritzacions.

Aquestes autoritzacions es concediran exclusivament per a la zona ACIRE corresponent al seu empadronament.

 Persones amb mobilitat reduïda. Quant a les persones que tenen una targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda esb.
procedeix de la següent manera:

- S’assigna una autorització per a circular amb el seu vehicle habitual per ACIRE fins a la data de caducitat de la targeta. Aquestes
autoritzacions es concedeixen per a circular i aparcar fent visible la targeta de mobilitat reduïda al vehicle, i atorguen accés a totes les
ACIRE.
- Als vehicles d’ús esporàdic se’ls atorguen les autoritzacions puntuals necessàries per a circular i aparcar, fent visible la targeta de
mobilitat reduïda al vehicle, i tenen accés pel carrer que sol·licitin.

 Vehicles de les empreses concessionàries de serveis públics (Model distintiu 2): poden circular per l’ACIRE i aparcar-hi, amb autoritzacióc.
prèvia, els vehicles que es determinen per a cada empresa concessionària d’un servei públic, si són necessaris per al servei corresponent i la
necessitat d’accés s’acredita. Així mateix, es limita la utilització d’aquestes autoritzacions a l’horari de la prestació de l’activitat
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corresponent.

El departament responsable d’aquesta concessió-contracte és l’encarregat d’enviar a l’Ajuntament una llista dels seus vehicles, amb les
següents dades:

- la matrícula del vehicle
- DNI de l’autoritzat
- nom i llinatges de l’autoritzat

En el cas de vehicles pertanyents a subcontractes dels corresponents concessionaris dels serveis públics és el contractista qui ha d’enviar una
llista dels vehicles necessaris per a prestar aquest servei amb l’aprovació de l’administració pública responsable.

Aquestes autoritzacions tenen com a vigència màxima el període de vigència de la concessió-contracte i es poden concedir per a circular i per
totes les ACIRE i aparcar-hi.

 Personal al servei de les administracions públiques (Model distintiu 2): pot accedir a les ACIRE quan per causa justificada en exercici ded.
les seves funcions ho requereix mitjançant la corresponent autorització, que ha de sol·licitar el responsable del departament del qual depengui
el treballador. La durada i l’horari d’aquestes autoritzacions poden variar en funció de la necessitat i la justificació de l’accés. Aquestes
autoritzacions es concedeixen per a circular i aparcar per qualsevol ACIRE, si és per a prestar les seves funcions com a personal al servei de
l’Administració pública.

 Serveis sanitaris: als serveis d’urgències com ambulàncies i assimilats que requereixen accés a l’ACIRE per a atendre algun tipuse.
d’urgència o per al transport ordinari de pacients que resideixin en aquestes àrees se’ls concedeixen autoritzacions exclusivament per a
circular per l’ACIRE i aparcar-hi durant el temps indispensable per a prestar el servei.

 Vehicles de substitució: quan per avaria, reparació o una altra causa degudament justificada cal substituir temporalment un vehiclef.
autoritzat per un altre s’ha d’aportar la següent documentació:

- certificat del taller reparador
- matrícula del vehicle substitut
- dates d’inici i fi de la substitució
- Contracte de vehicle de substitució, lloguer o autorització de tercer

En aquests casos l'autorització concedida al vehicle originari quedarà en suspens durant el període que duri la substitució quedant en les
mateixes condicions que l'autorització originària. En els casos en els quals l'usuari sigui beneficiari d'un distintiu ORA haurà d'acudir al
negociat municipal corresponent amb el distintiu, se li atorgarà un distintiu ORA provisional per al vehicle de substitució.

. Poden sol·licitar autorització per a circular per les ACIRE els següents subjectes:2

 Residents dependents empadronats no posseïdors de vehicles: es considera persona dependent la que es troba en una situació permanent oa.
temporal que li impedeix dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària i, per tant, necessita ajuda d’una altra o altres persones per a
realitzar-les. Aquesta condició s’ha d’acreditar degudament davant l’Ajuntament. Així mateix, s’inclouen en aquest grup les persones de més
de 70 anys i les menors de 12 anys. Aquests residents poden sol·licitar autorització d’accés a l’ACIRE corresponent per als vehicles de les
persones que els assisteixen, es concedeix exclusivament per a circular i han d’accedir a l’àrea restringida per l’accés autoritzat.

 Autoritzacions excepcionals per realitzar operacions de càrrega i descàrrega: Es contempla la possibilitat d'atorgar un màxim de 10b.
autoritzacions a l'any per a accés excepcional que permeten circular per zona ACIRE amb la finalitat de realitzar operacions de càrrega i
descàrrega, i en cap cas es podrà estacionar. Aquestes autoritzacions es podran sol·licitar prèviament, al mateix moment o fins a 5 dies
després de l'accés a la zona ACIRE.

 Establiments o comerços: aquestes autoritzacions es concedeix exclusivament per a circular i han d’accedir per l’àrea restringida perc.
l’accés autoritzat.

i. Els titulars d’un comerç, empresa o establiment obert al públic, així com de despatxos professionals situats a l’interior d’ACIRE poden
sol·licitar autorització d’accés a l’ACIRE per als vehicles següents:

- Vehicles que són propietat seva o dels quals són conductors habituals degudament acreditats.
- Vehicles que posseeixen mitjançant contracte de lísing o rènting, aportant una còpia del contracte en el qual figuren com a
arrendataris. D’acord amb l’article 11 de la Llei de trànsit es comprovarà que el resident consta degudament inscrit al Registre de
vehicles de l’organisme autònom Prefectura Central de Trànsit com a conductor habitual del vehicle autoritzat.
- Vehicles temporals en règim de lloguer (arrendament a curt termini): segons l’Ordre INT/3215/2010, de 3 de desembre, es
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consideren arrendaments a curt termini els que no estan arrendats a aquesta persona física o jurídica per un temps superior a 3 mesos
dins un període de 12 mesos consecutius. En aquests casos s’ha d’aportar una còpia del contracte d’arrendament en el qual figura
com a arrendatari.

ii. Els titulars poden sol·licitar autorització per als vehicles que tenen una vinculació amb l’establiment o comerç a conseqüència d’un
contracte de distribució. En aquests casos han d’aportar el document que acrediti la vinculació del vehicle amb la prestació del servei o
l’activitat que realitza l’empresa o el comerç. A més, en aquests supòsits l’autorització es concedeix dins l’horari comercial i en qualsevol
moment l’Ajuntament pot sol·licitar a l’establiment l’acreditació que els titulars autoritzats són proveïdors de l’establiment.

 Propietaris o arrendataris d’una plaça de garatge: aquestes autoritzacions es concedeixen exclusivament per a circular i han d’accedir ad.
l’àrea restringida per l’accés autoritzat.

i. Les persones físiques o jurídiques propietàries o arrendatàries d’una plaça de garatge, cotxera o similar a ACIRE poden sol·licitar
autorització d’accés per als vehicles corresponents. El titular ha de presentar la documentació següent:

- Si és propietari, l’escriptura de propietat on consten la ubicació i, si escau, el número de plaça de garatge.
- Si és arrendatari, el contracte d’arrendament subscrit pel propietari, i l’autorització tindrà una durada temporal en funció de la
vigència del contracte.

ii. Els administradors i els propietaris dels pàrquings per a ús compartit han d’enviar a l’autoritat municipal competent una llista dels vehicles
usuaris del pàrquing, amb les següents dades i documents:

- escriptura de la propietat
- DNI de la persona usuària
- Nom i cognoms la persona usuària
- la matrícula de la persona usuària

. Propietaris d’immobles no empadronats a zona ACIRE: aquestes autoritzacions es concedeixen exclusivament per a circular i per l’accése
autoritzat:

i. Els propietaris d’un immoble situat a l’interior de l’ACIRE poden sol·licitar autorització d’accés a l’ACIRE per als següents vehicles:

- Vehicles que són propietat seva o dels quals són conductors habituals degudament acreditats.
- Vehicles que posseeixen mitjançant contracte de lísing o rènting, aportant una còpia del contracte en el qual figuren com a
arrendataris. D’acord amb l’article 11 de la Llei de trànsit es comprovarà que el resident consta degudament inscrit al Registre de
vehicles de l’organisme autònom Prefectura Central de Trànsit com a conductor habitual del vehicle autoritzat.

ii. Si es tracta d’un cotxe de lloguer a curt termini el titular ha de sol·licitar una autorització per a circular per l’ACIRE corresponent al seu
habitatge sense vincular-lo inicialment a una matrícula, si bé amb cada contracte de lloguer a curt termini ha d’enviar a l’Ajuntament el
contracte de lloguer corresponent, el titular del qual ha de coincidir amb el de l’autorització ACIRE.

 Establiments hotelers o similars: els seus administradors han d’enviar a l’Ajuntament una llista dels vehicles corresponents als clients ambf.
pernoctació, a la qual s’indiquin les següents dades:

- DNI/NIE/passaport del client
- nom i llinatges del client
- la matrícula del vehicle
- data d’entrada i sortida de l’hotel

En qualsevol moment l’Ajuntament pot sol·licitar a l’establiment l’acreditació que els titulars autoritzats en són clients. Aquestes
autoritzacions es concedeixen exclusivament per a circular amb la finalitat de realitzar operacions de càrrega i descàrrega d’equipatge i han
d’accedir a l’àrea restringida per l’accés autoritzat.

. Autoritzacions temporals en cas d’obres: els titulars d’autoritzacions d’accés prevists als apartatsg

-1.a): residents empadronats en domicili ACIRE
-2.c): titulars d’establiments o comerços
-2.d): propietaris o arrendataris de plaça de garatge
-2.e): propietaris de immobles no empadronats en zona ACIRE
-2.f): establiments hotelers o similars

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

18
/1

28
/1

01
91

43

http://boib.caib.es


Núm. 128
16 d'octubre de 2018

Fascicle 173 - Sec. III. - Pàg. 34567

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

han de sol·licitar autorització d’accés per als vehicles de les empreses que fan obres als seus immobles ubicats a la zona ACIRE, amb un
màxim de 3 vehicles. A aquest efecte, es comprovarà que té atorgada la corresponent  llicència municipal d'obres i taxes pagades.

El període de vigència d'aquesta autorització serà com a màxim l'autoritzat per l'òrgan competent (l'Àrea delegada d'Infraestructures i
Accessibilitat, Servei d'Accessibilitat, Control i Ocupació de la via pública per a obres) en matèria d'ocupació de via pública. Així mateix,
aquestes autoritzacions es concediran exclusivament per circular i hauran d'accedir a l'àrea restringida per l'accés controlat.

 Mitjans de comunicació d’àmbit privat: els mitjans de comunicació social o assimilats de titularitat privada poden sol·licitar autoritzacióh.
per als vehicles que són de la seva titularitat per un període màxim de 2 anys, per a donar cobertura als actes que es duguin a terme dins
ACIRE en l’exercici de les seves funcions. Tot això sense perjudici que l’òrgan competent la revoqui o prorrogui en qualsevol moment.
Aquestes autoritzacions es concedeixen exclusivament per a circular per totes les zones ACIRE.

 Altres entitats: amb caràcter excepcional i quan se’n justifiqui la necessitat, poden sol·licitar autorització d’accés per a circular per zonai.
ACIRE i per l’accés autoritzat,:

i. Les escoles o escoletes, els centres dedicats a activitats artístiques, les federacions esportives i assimilats per als seus alumnes menors de 12
anys, amb un màxim de 4 matrícules per alumne; excepcionalment se’n podran autoritzar més, prèvia justificació.

Aquestes autoritzacions es limiten a la recollida o acompanyament d’aquests alumnes durant l’horari de l’activitat. El centre, escola,
federació o assimilat és l’encarregat de facilitar a l’Ajuntament una llista amb la següent informació de cada un dels autoritzats:

- DNI/NIE/passaport
- nom i llinatges
- la matrícula del vehicle

ii. Entitats sense ànim de lucre de caràcter social, humanitari o assistencial per a realitzar operacions de càrrega i descàrrega: han d’aportar
l’acreditació de la inscripció al registre corresponent i un cop aportada han d’enviar una llista dels autoritzats amb indicació de les dades
següents:

- DNI/NIE/passaport
- nom i llinatges
- la matrícula del vehicle

iii. Mercats o mercats ambulants ocasionals per a realitzar operacions de càrrega i descàrrega: la institució pública organitzadora o
col·laboradora de l’esdeveniment ha d’enviar la següent informació en relació amb els autoritzats:

- DNI/NIE/passaport
- nom i llinatges
- la matrícula del vehicle

iv. Col·legis oficials: han d’enviar una llista diària dels col·legiats autoritzats per a realitzar funcions de càrrega i descàrrega, amb la següent
informació:

- DNI/NIE/passaport
- nom i llinatges
- la matrícula del vehicle
- data de l’accés

3. Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB)

4. Aquest Decret entrarà en vigor als deu dies hàbils de la seva publicació al BOIB.

Palma, 10 d’octubre de 2018

El regidor de l’Àrea de Mobilitat
p.d. Decret de batlia núm. 13051, de 05/07/2017  (BOIB núm. 83, de 08/07/2017)

Joan Ferrer Ripoll
p.d. Decret de batlia núm. 10931, de 15/06/2015  (BOIB núm. 92, de 23/06/2015)
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