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CONSULTA PÚBLICA  PRÈVIA  A  LA  MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL DE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA.

En  atenció  a  la  providència  de  batlia  de  dia  25  de  gener  de  2019  es 
considera necessari modificar l’ordenança municipal de trànsit, circulació i 
seguretat viària.

D’acord  amb  l’article  133.1  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del 
Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques 
l’Ajuntament de Felanitx posa a disposició de l’opinió pública i dels subjectes 
i les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura 
norma la informació que es relaciona a continuació:     

*Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

La  senyalització  horitzontal  consisteix  en  una  franja  groga  de  longitud 
corresponent a l’ample de l’entrada pintada a la vorada o en la calçada al 
costat de la vorada, en un o ambdós costats de l  avia pública, i  segons 
indiqui l’informe de la policia local.  

D’acord amb l’Ordenança municipal  de trànsit, circulació i seguretat viària, 
el sol·licitant de reserva d’espai públic per a  l’accés de vehicles a l’interior 
d’immobles  està  obligat  a  mantenir  la  senyalització  horitzontal  que  es 
realitzi.

Als  efectes  de  dur  un  control  més directe  des  de  l’Ajuntament  sobre  el 
manteniment  de  la  senyalització  horitzontal,  i  atès  que  el  cost  d’aquest 
manteniment no és excessiu, és convenient que el manteniment es dugui 
directament pel propi Ajuntament.

*Necessitat i oportunitat de l’aprovació.

Als  efectes  de  solucionar  els  problemes  detallats  anteriorment  es  fa 
necessari modificar l’Ordenança  municipal de trànsit, circulació i seguretat 
viària,  la  qual  al  seu  article  65  regula  que  el  manteniment  de  la 
senyalització horitzontal s’ha de realitzar pel sol·licitant.

*Objectius de la norma.

L’objectiu de la modificació de l’ordenança municipal  de trànsit, circulació i 
seguretat  viària  és  que  el  manteniment  deixi  de  ser  una  obligació  del 
sol·licitant, i  passi a ser mantinguda la senyalització horitzontal  pel  propi 
Ajuntament.

*Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

S’ha  optat  per  regular  aquesta  matèria  mitjançant  la  modificació  de 
l’ordenança detallada.
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Durant aquest tràmit de consulta pública (20 dies hàbils a comptar a partir 
de l’endemà de la publicació de la consulta) els ciutadans, organitzacions i 
associacions  que  així  ho  considerin  poden fer  arribar  les  seves  opinions 
mitjançant  el  «formulari  de  contacte»  disponible  a  la  pàgina  web  de 
l’Ajuntament de Felanitx, i fins el proper dia  25 de febrer de 2019, aquest 
inclòs.

Felanitx, document signat electrònicament al marge.
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