
 
Ajuntament de Felanitx
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TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA de la modificació de l’Ordenança 
municipal de trànsit, circulació i seguretat viària

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. 

Amb la modificació de l’esmentada ordenança es pretèn dur un control més 
directe  des  de  l’Ajuntament  sobre  el  manteniment  de  la  senyalització 
horitzontal  i,  per  tant,  és  procedirà  a  modificar  l’article  65  de  la  citada 
ordenança, en els 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 a 
Ajuntament de Felanitx fins el proper dia 24 d’abril de 2019.

Felanitx, document signat electrònicament al marge.

«PROJECTE DE MODIFICACIÓ 

Article 65. Senyalització
Estan constituïdes per dos tipus de senyalització:
A. VERTICAL:
Instal·lació  a  la  porta,  façana  o  construcció  d'un  senyal  de  prohibició 
d'estacionament  ajustat  al  model  oficial  que  serà  facilitat  per  l'Excm. 
Ajuntament  previ  abonament de  les  taxes  corresponents  en  les  quals 
constarà el número de gual.

B. HORITZONTAL:
Consisteix en una franja groga de longitud corresponent a la de l'ample de 
l'entrada pintada a la vorada o en la calçada al costat de la vorada, en un o 
ambdós costats de la via pública, i  segons indiqui l'informe de la policia 
local.

No es permetrà en cap cas col·locar rampes ocupant la calçada.

En el supòsit que l'interessat necessiti realitzar alguna obra d'adaptació del 
gual haurà de demanar el corresponent permís d'obra.
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Les despeses que ocasioni la senyalització descrita, així  com les 
obres  necessàries  seran  a  compte  del  sol·licitant,  que  vindrà 
obligat  a  mantenir  la  senyalització  vertical   en  les  condicions 
degudes.  El  manteniment  de  la  senyalització  horitzontal  anirà  a 
càrrec de l’Ajuntament»
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