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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 7 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.

S’estan executant obres de reforma dels carrers Castellet, Badaluc, Pizà i 
Pare Catany de Felanitx. La reforma d’aquests carrers, situats en el centre 
històric de Felanitx, suposaran una millora de l’entorn i la revitalització  del 
nucli urbà de Felanitx.

Es tracta de carrers molt estrets i ubicats en la part alta del centre històric. 
Aquesta morfologia de la zona  implica que el pas de vehicles pugui posar 
en perill la qualitat ambiental de la zona, així com la seguretat ciutadana i la 
protecció del  Patrimoni.  A més, les característiques d’aquests carrers i  la 
seva ubicació dificulta l’accés als habitatges. Per una altre banda, no hi ha 
aparcaments disponibles en l’àrea que els envolta.

*Necessitat i oportunitat de l’aprovació.

Els  veïns  han  manifestat  a  l’Ajuntament  la  seva  voluntat  de  que  es 
mantingui una circulació restringida per la zona i autoritzar l’aparcament als 
residents.

Tenint en compte la reforma dels carrers realitzada, així com la voluntat dels 
veïns i els problemes detallats, es considera necessari procedir a modificar 
l’Ordenança municipal de trànsit, circulació i seguretat viària, als efectes de 
restringir  la  circulació  en  la  zona,  i  preservar  així  la  qualitat  ambiental, 
seguretat ciutadana i la protecció del Patrimoni, contribuint aquest fet a la 
millora de l’entorn i revitalització del nucli urbà de Felanitx.

*Objectius de la norma.

Amb la modificació de l’ordenança es pretén fer una regulació especial  i 
restringida del trànsit a la zona compresa pels carrers Castellet, Badaluc, 
Pizà i Pare Catany de Felanitx.

*Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

S’ha  optat  per  regular  aquesta  matèria  mitjançant  la  modificació  de 
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l’Ordenança actual als efectes de satisfer les necessitats actuals i adequar 
la regulació a la realitat actual. 

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 5 de febrer de 2019, aquest 
inclòs.

Felanitx, document signat electrònicament al marge.
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