
 

Decret de batlia núm. 17029, de 12 de novembre de 2007 (publicat al BOIB núm. 185, 
de 13 de desembre de 2007) sobre el model de carruatge del Servei de transport urbà 
de viatgers en vehicles de tracció animal, incloent-hi les seves característiques 
cromàtiques 
 
1. D’acord amb l’article 28 del Reglament municipal del Servei de transport urbà de 

viatgers en vehicles de tracció animal amb conductor, es permet la incorporació de 
carruatges que presentin variacions en el color de les seves parts i elements 
constitutius, amb alteració de l’actualment generalitzat, sempre que la seva 
configuració cromàtica sigui l’originària de fàbrica i s’eviti qualsevol presentació o 
disseny de caràcter grotesc, impropi o inadequat. 

 
2. La incorporació de carruatges que presentin les dites particularitats cromàtiques en els 

seus elements o parts constitutives requereix la sol·licitud prèvia del titular de la 
llicència municipal, així com la posterior resolució de la Batlia, que conté un 
pronunciament sobre l’adscripció sol·licitada i es formula una vegada que s’ha emès 
informe tècnic en el qual motivadament es dictamina sobre l’adequació del carruatge 
als criteris reglamentaris que resulten d’aplicació, així com sobre el compliment de les 
determinacions contingudes a l’apartat 1 d’aquesta resolució. 

 
3. Els vehicles que s’incorporen han de disposar de la deguda homologació industrial, 

d’acord amb les normes que resulten aplicables en tal matèria. 
 
4. Els vehicles a incorporar a l’empara d’aquesta resolució han de complir els aspectes i 

els paràmetres substancials de l’article 27 del Reglament municipal del Servei de 
transport urbà de viatgers en vehicles de tracció animal, si bé es permeten variacions en 
la configuració i la tipologia dels vehicles quan se’n derivin millores i així quedi 
acreditat a l’informe tècnic necessari per a autoritzar l’adscripció del carruatge, el qual 
ha d’estar prou motivat. 

 
5. Amb caràcter previ a l’adscripció de tals vehicles, els interessats poden sol·licitar un 

dictamen municipal sobre l’homologació d’un determinat tipus de carruatge, en l’àmbit 
de l’Ajuntament de Palma. Per a la seva obtenció han de presentar la corresponent 
documentació descriptiva, de caràcter gràfic i escrit, incloent-hi si s’escau memòries 
tècniques, diagrames, plànols o fotografies. 

 
6. Els carruatges incorporats a l’empara d’aquesta resolució han de complir les normes 

sobre senyalització lluminosa i acústica de l’article 31 del Reglament municipal 
regulador del Servei. 

 
7. Publicar la present resolució al BOIB. 


