INFORMACIÓ NOU TRÀMIT DE SOL·LICITUD DE RESERVA D’ESTACIONAMENT
EXCLUSIU (REE)
El mes de gener d’aquest any 2022 es va modificar provisionalment l’Ordenança de Policia i
Bon Govern, afegint un segon apartat en el seu article 21. L’aprovació definitiva de la
modificació es va acordar a la sessió extraordinària del Ple de data 2 de maig de 2022 i la seva
vigència s’iniciarà el proper 10 de juny de 2022.
Un cop entri en vigor a partir de la data esmentada (10/06/2022), els interessats podran
presentar les sol·licituds de reserva d’estacionament exclusiu.
Aquest article 21.2, regula la nova figura de reserva d’estacionament exclusiu (REE) davant el
garatge d’un immoble.
Tal com es descriu en l’article, «En el nucli de Can Picafort i a la zona del casc antic de Santa
Margalida (La Vila), qualsevol persona, propietària d’un habitatge unifamiliar, d’un edifici
plurifamiliar o d’un local comercial, podrà sol·licitar una reserva d’estacionament exclusiu
davant el garatge de l’immoble...»
Aquesta reserva d’estacionament no serà compatible amb l’autorització d’entrada i sortida de
vehicles a través de les voravies (gual/vado). En cas de disposar-ne, s’haurà de renunciar de
manera expressa al “vado” en el moment de la sol·licitud de la nova reserva d’estacionament.
Per la sol·licitud de la reserva d’estacionament exclusiu, «el propietari de l’immoble haurà de
presentar una sol·licitud davant l’Ajuntament, adjuntant el darrer rebut de l’IBI i, a més, la
renúncia expressa i oficial a l’autorització per a l’entrada i sortida de vehicles a través de la
voravia (gual/vado) en el cas de disposar-ne».
Documents a aportar per fer la sol·licitud:


Darrer rebut d’IBI



DNI del sol·licitant



En el cas d’empreses, Targeta d’Identificació Fiscal



Renúncia expressa i oficial a l’autorització per a l’entrada i sortida de vehicles
(gual/vado) en el supòsit en que el sol·licitant de la reserva d’estacionament exclusiu en
tengui d’autoritzat.

La taxa per la reserva d’estacionament exclusiu es regula a l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per a les entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per a
aparcament exclusiu, prohibició d’estacionament carrega o descarrega de mercaderies de
qualsevol classe, a l’epígraf 11 de l’article 5. I la taxa per la placa apareix en la mateixa
ordenança, a l’article 5 epígraf 7:
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“Epígraf 11
Reserva d’estacionament exclusiu davant el garatge de l’Immoble
mínim fins 5 mts
Per metre lineal o fracció que passi dels 5 mts
20 euros
Epígraf 7
Per l’entrega de la placa

125 euros

27 euros”

Podeu llegir el nou article 21.2 a continuació:

“2. En el nucli de Can Picafort i a la zona del casc antic de Santa Margalida (La Vila), qualsevol
persona, propietària d’un habitatge unifamiliar, d’un edifici plurifamiliar o d’un local comercial,
podrà sol·licitar una reserva d’estacionament exclusiu davant el garatge de l’immoble sempre i
quan no es disposi d’autorització per a l’entrada i sortida de vehicles a través de la voravia
(gual) o, en cas de disposar-ne, presenti renuncia expressa oficial a la mateixa, simultàniament
a la sol·licitud de la reserva d’estacionament exclusiu.
En cas d’edificis plurifamiliars, ha de tractar-se d’edificis d’una única titularitat.
A cada reserva d’estacionament que s’autoritzi, se li assignarà un número (per exemple: RE
0001).
Atorgada l’autorització, es farà entrega al titular de dues targetes adhesives vinculades a un
concret número d’autorització (per exemple: RE 0001), que s’hauran de col·locar al vidre
davanter al costat inferior dret.
La targeta indicarà el número d’autorització i l’adreça del garatge davant el qual s’autoritzi
l’estacionament exclusiu, de forma que només tindran dret a estacionar en aquesta reserva els
vehicles que portin aquesta targeta i únicament davant l’adreça del garatge indicat a la targeta.
Malgrat la tinença de l’autorització de reserva d’estacionament exclusiu, si el vehicle que porti la
targeta s’estaciona a un altra reserva d’estacionament exclusiu diferent a la prevista a la targeta
o a un lloc no autoritzat per l’estacionament, es procedirà a la seva denúncia constituint una
infracció lleu. En el cas de reincidència en la comissió de més de tres infraccions lleus, la
sanció s’imposarà en la seva quantia màxima prevista en aquesta Ordenança.
En el supòsit en que no es disposi d’autorització de reserva d’estacionament exclusiu,
l’estacionament en dits espais reservats constituirà infracció lleu. En el cas de reincidència en la
comissió de més de tres infraccions lleus, la sanció s’imposarà en la seva quantia màxima
prevista en aquesta Ordenança.
Un cop denunciat el vehicle que hagi comès la infracció, es procedirà a la seva retirada i
depòsit a les dependències municipals amb les consegüents meritacions de les taxes previstes
a la normativa fiscal municipal corresponent.
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Per a l’obtenció d’una reserva d’estacionament, el propietari de l’immoble haurà de presentar
una sol·licitud davant l’Ajuntament, adjuntant el darrer rebut de l’IBI i, a més, la renúncia
expressa i oficial a l’autorització per a l’entrada i sortida de vehicles a través de la voravia (gual)
en el cas de disposar-ne.
Presentada l’anterior sol·licitud, el Departament de la Policia Local emetrà un informe sobre la
procedència o no de la seva concessió, i a la seva vista, es dictarà l’oportuna resolució de
batlia.»
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