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ANUNCI

ZONES D’ESTACIONAMENT REGULAT

L’ordenança municipal reguladora de l’aparcament i trànsit de vehicles en vies urbanes del 
terme de Manacor estableix les normes reguladores del servei públic municipal,el qual pretén 
regular els espais d’aparcament en superfície disponibles en aquest terme municipal i amb la 
creació de l’ordenança reguladora sobre l’ús de les vies ubicades dins la zona de prioritat 
residencial se preveu que es disposaran d’unes zones amb estacionament prioritari comercial, 
a fi de promoure el comerç local i de proximitat, així com promoure un trànsit més rodat i 
fluït.    L’àmbit d’aplicació del servei d’estacionament es determina pels carrers i places del 
terme municipal estructurades per zones, per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Manacor en 
sessió de data 12 d’abril de 2021 adoptà el següent acord:

«1r. Modificar les zones d’estacionament regulat en el sentit següent:
•  suprimir de la Zona B - Llevant el carrer Amargura i el carrer Rector Caldentey.
• suprimir de la Zona C- Migjorn els carrers Príncep i Olesa i la plaça Constitució

2. Crear una nova zona comercial que inclogui els anteriors carrers: Zona E – Comercial amb 
els següents carrers: carrer Amargura, carrer Príncep, calle Olesa, plaça Constitució i carrer 
Rector Caldentey».

D’acord amb la modificació aprovada, l’àmbit d’aplicació del servei d’estacionament es 
determina pels carrers i places del terme municipal, que s’estructura per les següents zones 
(només s’inclouen els carrers on es permet l’estacionament):

- Zona A- Ponent: carrer Muntaner

- Zona B – Llevant:  plaça na Camel·la, passeig Antoni Maura, carrer Sant Joan, carrer Artà, 
plaça Rector Rubí, plaça des Cos, plaça Arquitecte Bennassar, avinguda Baix des Cos (3 
primeres illetes)

- Zona C – Migjorn:  carrer Antoni Galmés, carrer de ses Parres (1a illeta), carrer Mare de Deu 
de les Neus, plaça Ramon Llull, avinguda des Torrent, Rambla del Rei en Jaume, Via 
Portugal (1a illeta), carrer s’Hort de la Vila (1a illeta)

- Zona D – Porto Cristo: carrer Bordils, carrer Sureda, plaça del Carme, carrer Navegants, 
carrer Isabel Montaner

- Zona E -  carrer Amargura, carrer Príncep, calle Olesa, plaça Constitució i carrer Rector 
Caldentey.

Manacor, data de signatura electrònica

El batle,
Miquel Oliver Gomila
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