CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT DE
VEHICLES EN DETERMINADES VIES PÚBLIQUES DE FELANITX.
En atenció a la providència de batlia de dia 25 de gener de 2019 es
considera necessari modificar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
estacionament de vehicles en determinades vies públiques de Felanitx.
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.
Al terme de Felanitx s’han instal·lat diferents punts de recàrrega per a
vehicles elèctrics. Amb aquesta mesura s’aposta per un procés
d’implantació de la mobilitat elèctrica en el qual el desenvolupament del
vehicle elèctric suposa un pas endavant cap a un model d’economia
mediaambiental més sostenible, atès que la substitució dels motors de
combustió per vehicles elèctrics implica un estalvi de combustibles fòssils i
una reducció de les emissions de CO2. Per tant, amb la iniciativa de
modificar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de
vehicles en determinades vies públiques de Felanitx es pretén adoptar
mesures que afavoreixin l’ús dels vehicles elèctrics.
*Necessitat i oportunitat de l’aprovació.
La instal·lació dels diferents punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i als
efectes d’adoptar mesures que afavoreixin l’ús dels vehicles elèctrics als
efectes de fer un pas endavant cap a un model d’economia mediaambiental
més sostenible, fa necessari i oportú modificar l’ordenança.
*Objectius de la norma.
Els objectius van encaminats a adoptar mesures per afavorir l’ús dels
vehicles elèctrics. Així es pretén regular l’aplicació de les tarifes per
estacionament a zones ORA als vehicles elèctrics.
*Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
S’ha optat per regular aquesta matèria mitjançant la modificació de
l’ordenança fiscal. Així mateix, també es preveu modificar l’ordenança
municipal de trànsit, circulació i seguretat viària als efectes de fer una
regulació específica de la utilització dels espais d’aparcaments dotats de
punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
Durant aquest tràmit de consulta pública (20 dies hàbils a comptar a partir
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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.
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