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Expedient 38/2019

TRÀMIT  D’INFORMACIÓ  PÚBLICA  del  projecte  de  modificació  de 
l’Ordenança municipal de trànsit, circulació i seguretat viària

Dins el termini de la consulta pública prèvia s’ha presentat sol·licitud per 
part  de residents a l’àrea compresa pels carrers Castellet,  Badaluc,  Pizà, 
Pare Catany i carreró d’en Reus, on demanen la possibilitat d’aparcar els 
seus vehicles durant un horari determinat (de les 13:00 a les 15:30 i de les 
18:00 a les 8:00 de dilluns a diumenge).  

Per tal de donar compliment al disposat a l’article 133.2 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques,  on  s’estableix  que,  sense perjudici  de la  consulta  prèvia  a  la 
modificació de l’ordenança municipal de trànsit, circulació i seguretat viària, 
quan la  norma  afecti  als  drets  i  interessos  legítims  de  les  persones,  es 
publicarà el text en el portal web corresponent. 

En el projecte de modificació de l’ordenança es contempla l’estacionament 
dels  residents  de  les  arees  afectades  limitat  a  un  temps  màxim,  en  el 
termes prevists en el  propi  projecte de modificació tal  com es descriu a 
continuació.

Durant aquest tràmit d’informació es dóna audiència als ciutadans i entitats 
que  puguin  veure’s  afectats  amb la  finalitat  de  recaptar  les  aportacions 
addicionals que es puguin fer.  Aquestes aportacions es poden fer arribar 
mitjançant  el  «formulari  de  contacte»  disponible  a  la  pàgina  web  de 
l’Ajuntament de Felanitx www.ajfelanitx.  org i fins el proper dia 26 de març 
de 2019.

Felanitx, document signat electrònicament al marge.

“PROJECTE DE MODIFICACIÓ

ANNEX II
ÀREES DE CIRCULACIÓ RESTRINGIDA

Article 1 
Objectius
Mitjançant la creació d’àrees de circulació restringida es pretén suprimir 
el  transit  rodat,  excepte  bicicletes  i  vehicles  autoritzats,  serveis 
municipals i d'emergències, en algunes àrees concretes de la població.

Article 2
Àrees de circulació restringida (ACIRE)
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ACIRE 1:

1. Carrer Castellet

2. Carrer Badaluc

3. Carrer den Pizà

4. Carrer Pare Catany

5. Carreró den Reus

ACIRE 2:

1. Carrer Major, tram comprès entre carrer Mar i plaça Jaume II

2. Carrer Pou de la Vila, tram comprès entre carrer Major i carrer Hospici.

Article 3 
Senyalització
En tots els accessos hi ha d'haver senyalització que informi i reglamenti la 
circulació dels vehicles a les Zones d'Accés Restringit, facultant aquells que 
comptin amb autorització i distintiu identificatius, en el termes següents:
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Els usuaris d'aquestes zones, hauran de complir en tot moment la legislació 
de transit, circulació de vehicles i  seguretat viaria, així com la reste de 
preceptes d’aquesta ordenança municipal que els sigui d’aplicació, i han 
d'adoptar  les  mesures  que  se'ls  indiqui  mitjançant  la  senyalització 
corresponent.

Article 4
Autoritzacions d'accés
Per  a  l'accés  de vehicles  a  les  àrees  de circulació  restringida,  cal  que 
aquests  tinguin  autorització,  alhora  que  un  distintiu  on  hi  constara  la 
matrícula del vehicle autoritzat, i que individualitza el dret d'accés a les 
condicions determinades en l'autorització administrativa concedida a cada 
titular segons sigui aquest resident de la zona, usuari de cotxera o plaça de 
garatge,  tingui  un  negoci  a  la  zona  o  presti  un  servei  urgent  o 
imprescindible a la comunitat, sent obligatori per al seu titular, la notificació 
a aquest Ajuntament del canvi del vehicle autoritzat, o un altre aspecte en 
el supòsit de modificació de les condicions que en el seu moment van 
servir de base per a la seva autorització.

Article 5
Vehicles autoritzats

Es consideren autoritzats sense que el seu titular hagi de atenir-se al 
procediment de concessió establert en aquest annex de l'Ordenança, els 
vehicles que a continuació s'enumeren:

- Els vehicles destinats a taxi.

- Els vehicles que prestin servei d'urgències, els corresponents a les Forces i 
Cossos de Seguretat, Servei d'extinció d'incendis, Protecció Civil, assistència 
sanitària o assistencial.

- Els vehicles adscrits als Serveis Públics d'higiene urbana i altres serveis 
públics, sempre que estiguin degudament identificats.
- Vehicles de repartiment o missatgeria.

Tots els vehicles que accedeixin a les àrees restringides,  per qualsevol de 
les  causes  previstes  en  aquesta  ordenança,  han  d’esar  identificats 
mitjançant el corresponent distintiu atorgat per aquest Ajuntament, i que 
haurà d'exhibir obligatòriament en el parabrisa davanter -o en lloc visible en 
el cas de motos,...- del vehicle autoritzat, de forma visible des de l'exterior, 
a la zona alta de la part esquerra del mateix.

Article 6
Condicions per obtenir la targeta

Es  pot  sol·licitar  la  targeta  d’ACIRE  que  habilita  per  circular  per  l’àrea 
afectada en els següents casos:
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a)  Per  als  vehicles  els  propietaris  dels  quals  resideixin  i  es  trobin 
empadronats a l’àrea de circulació restringida. 
b)  Per  als  vehicles  que  s’estacionin  o  aparquin  a  cotxeres  situades  a 
l’interior de l’ACIRE.
c) Per als vehicles els propietaris dels quals siguin titulars d’establiments 
comercials  o  de  restauració,  locals  industrials  o  despatxos  professionals, 
situats a l’interior de l’ACIRE.

Per obtenir la targeta d’ACIRE , a la sol·licitud s’haurà d’acreditar:
a)  En  el  supòsit  de  l’apartat  a)  anterior,  l’empadronament  a  un  dels 
habitatges afectats per l’àrea de circulació restringida, i s’haurà d’adjuntar 
còpia del permís de conduir en vigor.
b)  En  el  supòsit  de  l’apartat  b)  anterior,  la  titularitat  de  l’immoble,  la 
condició d’arrendatari d’aquest o autorització per al seu ús. Així com també 
s’haurà d’adjuntar  còpia del permís de conduir en vigor. 
c) En el supòsit de l’apartat c), el títol habilitant i la corresponent alta a la 
declaracio  censal  de  l’Impost  sobre  Activitats  Econòmiques  (IAE)  de 
l’establiment, local o despatx. Així com també hauran d’aportar el permís de 
conduir en vigor. 

Article 7
Estacionament
Està totalment prohibit l'aparcament  de vehicles en les àrees de circulació 
restringida.
Sols estarà permès, i per un temps màxim de 15 minuts, l'estacionament 
per motius de repartiment o descàrrega tant de materials com de persones.
Queden  exempts  d'aquesta  prohibició  els  vehicles  que  prestin  servei 
d'urgències, els corresponents a les Forces i  Cossos de Seguretat,  Servei 
d'extinció d'incendis, Protecció Civil, assistència sanitària o assistencial, els 
adscrits als Serveis Públics d'higiene urbana i altres serveis públics.

Article 8
Taxa
El Règim de tarifes i les seves modificacions que puguin ser aplicades per 
l'expedició  de  targetes  d’ACIRE,  les  disposicions  relatives  a  subjectes 
obligats i exempts del pagament, etc. es regiran, en el seu cas,pel disposat 
en l'Ordenança Fiscal Reguladora corresponent.

Article 9
Regim sancionador

1. Les infraccions al regulat al present annex II de l’Ordenança municipal de 
trànsit, circulació i seguretat viària es classificaran de la següent manera:
1.1. Es consideren infraccions lleus:
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a)  No  presentar  el  distintiu  acreditatiu  a  requeriment  dels  Serveis 
Municipals.
b)  No  comunicar  a  l'Ajuntament  el  canvi  de  domicili  o  l'existència  de 
circumstàncies  esdevingudes  que  suposin  l'incompliment  dels  requisits 
establerts que van donar lloc a la concessió de l'autorització.

c) Les infraccions , que no es qualifiquin expressament com a greus o molt 
greus en els apartats següents.

1.2. Es consideren infraccions greus:
a) Utilitzar un distintiu acreditatiu per a un vehicle diferent de l'autoritzat o 
manipular el distintiu acreditatiu per a la seva utilització fraudulenta.

b) L'estacionament no autoritzat o excedir del temps permès.

1.3. Es consideren infraccions molt greus:
a)La utilització reiterada i fraudulenta del distintiu acreditatiu.
b)L'alteració, manipulació o frau en l'aportació dels documents requerits per a 
la concessió de l’autorització ACIRE. 
1.4. Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i 
les lleus al mes.

2. Les esmentades infraccions podran ser sancionades de la següent manera:
a) Infraccions lleus: multa de 100 euros.
b) Infraccions greus: multa de 200 euros.
c) Infraccions molt greus: multa de 500 euros, i podrà comportar la retirada 
provisional de l'autorització de fins a 3 mesos.
2.1. Les sancions imposades per faltres molt greus prescriuran als tres anys, les 
imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l’any.

Article 10
Procediment sancionador

1. La imposició de les sancions per infraccions tipificades en la present 
ordenança requerira procediment instruït a l'efecte.

2.  Serà  òrgan  competent  per  a  la  iniciació  i  resolució  dels  expedients 
sancionadors relatius a aquesta Ordenança, el/la batle/lessa, sense perjudici de 
les delgacions que es puguin fer.

3. La instrucció dels expedients sancionadors ha de recaure en un funcioari 
públic, amb la possibilitat de designació de secretari si les circumstàncies del 
cas així ho requereixien, que tindrà la matiexa condició que aquell.

4.  Es  preveu  un  procediment  sancionador  ordinari,  i  un  procediment 
sancionador abreujat en el qual haurà de recaure resolució en un termini màxim 
de trenta dies, a comptar des del següent al que es notifiqui a l’interessat 
l’acord de tramitació simplificada del procediment. 
5. En tot allò no previst en el present article serà d'aplicació el regulat en la Llei 
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les 
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Administracions  Públiques,  així  com  a  la  demés  normativa  que  resulti 
d’aplicació.”
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