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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. 

En el projecte de modificació de l’ordenança es contempla adoptar mesures 
per afavorir l’ús dels vehicles elèctrics, així com fer una regulació específica 
de la utilització dels espais d’aparcament dotats de punts de recàrrega de 
vehicles  elèctrics,  per  tant,  quedarien  modificats  els  articles  39  i  46  de 
l’esmentada  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 
l’Ajuntament de Felanitx fins el proper dia 24 d’abril de 2019.

Felanitx, document signat electrònicament al marge.

«PROJECTE DE MODIFICACIÓ

Article 39. Sistemes d’ordenació
Consisteixen en l’establiment  o reserva de zones diferenciades en la  via 
pública per a l’estacionament vigilat de vehicles de rotació.

En qualsevol  cas la  Batlia  senyalitzarà i  delimitarà convenientment  cada 
zona.

Dins  cada una  de  les  zones  delimitades,  podrà  reservar-se una  subzona 
lliure per a motocicletes i ciclomotors, els quals no podran ser aparcats fora 
d’aquests espais, així com també una subzona lliure per a punts de 
càrrega  de  vehicles  elèctrics  que  no  tendran  la  consideració  de 
plaça d’estacionament, sinó que només podrà ser ocupada per fer 
una recàrrega. Aquests llocs estaran degudament senyalitzats. 

La limitació d’horaris i dies de regulació serà la següent:
-De dilluns a divendres: de 09:30 a 13:30 i de les 17:00 a les 20:00 

hores.
-Dissabtes: de 10:00 a 13:00 hores.
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Mitjançant aquest sistema, els conductors o propietaris de vehicles podran 
estacionar els vehicles a les zones determinades per l’Ajuntament, després 
del pagament previ del preu públic establert per la corresponent Ordenança 
Fiscal.

A  través  d’aquest  sistema  és  pretén  reduir  al  màxim el  temps  possible 
d’estacionament  del  vehicle,  facilitar  la  rotació  de  vehicles,  incrementar 
l’oferta de places d’estacionament disponibles a cada zona i dissuadir els 
conductors d’estacionar en llocs prohibits.»

«Article  46.  Queden  exclosos  de  la  limitació  de  la  durada  de 
l'estacionament els vehicles següents:
1. Les  motocicletes,  cicles,  ciclomotors  i  bicicletes,  que  s'hauran 

d'estacionar, en llocs destinats a tal efecte.
2. Els estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat.
3. Els vehicles quan realitzin operacions de  càrrega i descàrrega,  sempre 

que l'operació tingui una duració inferior a 10 minuts.
4. Els autotaxis, quan el seu conductor sigui present.
5. Els vehicles de la Policia Nacional; de la Guàrdia Civil; de la Policia Local i 

aquells vehicles oficials degudament acreditats.
6. Els de representacions diplomàtiques o consulars acreditats a Espanya, 

externament identificats amb matrícula diplomàtica o consular.
7. Els destinats a l'assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social, 

a Creu Roja Espanyola i a les ambulàncies.
8. Els vehicles de la brigada municipal d'obres, Bombers i similars.
9. Els utilitzats per personal municipal, encara sent de propietat privada, 

en acte de servei, degudament autoritzats.
10.Els vehicles en  servei oficial,  degudament identificats,  propietat 

d'organismes de  l'Estat,  Comunitat  Autònoma,  Illa o  Municipi,  que 
estiguin destinats directa  i exclusivament a  la  prestació de  serveis 
públics de la seva competència, quan estiguin realitzant aquests serveis, 
així com els de  companyies prestadores de  serveis públics necessaris 
pel temps indispensable per realitzar la seva tasca.

11.  Els  vehicles  elèctrics  degudament  identificats  (distintiu 
autonòmic  de  vehicle  elèctric  -MELIB-;  distintiu  ambiental  0 
emissions -DGT-)».
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