
Assumpte: inici de la tramitació per a l'aprovació de l'esborrany per a la modificació de l'Ordenança municipal
de circulació

En el Butlletí Oficial  de l'Estat de data 2 d'octubre de 2015, núm. 236, es va aprovar la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei que entra en vigor en
data 2 d'octubre de 2016.

A l'article 133 de la Llei 39/2015 es regula el procediment de participació dels ciutadans en el procediment
d'elaboració de normes amb rang de Llei i reglament, i s'estableix: "1. Con carácter previo a la elaboración del
proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web
de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más
representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretende solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de la aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias".

La disposició addicional primera estableix que determinats procediments es regularan per la seva normativa
específica.

L'Ajuntament d'Inca va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 98 de data 16 d'agost de 2001,
l'Ordenança municipal de circulació, i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 9 de data 19 de gener de
2002, que modificava l'article 25, apartat 24.
 
Davant  la  necessitat  d'introduir  una  sèrie  de  canvis  a  l'Ordenança  a  l'efecte  d'adaptar-la  a  unes  noves
situacions  que  s'han  plantejat,  com l'experiència  pilot  d'introduir  una  zona  d'estacionament  limitat  gratuït
enfront de l'actual regulació d'ORA, la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i la necessitat de
procedir  a  la  modificació  del  procediment  sancionador  i  l'adaptació  per  imperatiu  legal  de l'import  de les
sancions,  aquesta  corporació  considera  adient  que  l'Ajuntament  d'Inca  procedeixi  a  la  modificació  de
l'Ordenança.

Si bé l’art. 133 de la Llei 39/2015 disposa que la consulta té caràcter previ a la redacció del text, en aquest cas
els treballs preparatoris estan a un grau de desenvolupament avançat, per la qual cosa ja es disposa d’un
esborrany iniciaI. 

En conseqüència, a l'efecte de donar compliment a l'establert a l'article 133 de la Llei 39/2015, aquesta Batlia
sotmet  a  l'aprovació  de  la  Junta  de  Govern  que  s'iniciïn  els  tràmits  adients  per  a  l'aprovació  d'aquesta
normativa i, en conseqüència, que s'adoptin els següents acords:

Primer.  INICIAR  els  tràmits  d'aprovació  PER  A LA MODIFICACIÓ  DE  L'ORDENANÇA MUNICIPAL  DE
CIRCULACIÓ.

Segon. SOTMETRE a consulta pública, prèvia a l’elaboració del projecte de ordenança municipal,  per un
termini  de  quinze  dies,  mitjançant  la  pàgina  web  municipal,  la  modificació  de  l’ordenança  municipal  de
circulació en aquells aspectes descrits  anteriorment,  a l'efecte que els ciutadans i  les organitzacions més
representatives puguin expressar la seva opinió per dur a terme la seva modificació. Per major informació
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s’adjunta  com  annex  a  aquesta  proposta  el  esborrany  inicial  de  l’ordenança  on  es  destaquen  les
modificacions.

Inca, 23 de febrer de 2017

El batle

Virgilio Moreno Sarrió

Annex PRIMER:

Informe-proposta d' esborany per a la modificació de l’Ordenança municipal de circulació, a l’objecte de donar
cobertura a sis situacions que no s'hi contemplen

Antecedents

1. L'Ordenança municipal de circulació de l'Ajuntament d'Inca fou publicada en el BOIB núm. 98 (16-08-2001)
i el BOIB núm. 9 (19-1-2002), que en modifica l'article 25, apt. 24.

2. L’experiència pilot d’introduir la zona d’estacionament limitat gratuït enfront de l'actual regulació d'ORA es
troba amb l’entrebanc de no obtenir resposta exacta a aquesta nova modalitat i, per tant, minva la força de
les actuacions de disciplina de l’estacionament que, acudint únicament a la legislació marc del Reglament
general de circulació, sembla quedar debilitada. 

3. Per l’altra, la novadora instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics  és una figura que entra de
ple en la competència de l’Ajuntament per regular, mitjançant ordenança, les reserves dels espais públics
per a la prestació de determinats serveis i que, per la novetat d’aquesta modalitat, no té reflex a la nostra
Ordenança actual. 

4. La  regulació del procediment sancionador cal detallar la normativa actualment en vigor i  corregir la no
actualitzada a l'Ordenança i l'adptació per imperatiu legal de l'import de les sancions de conformitat amb
l'article 80 del R.D.Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el texte refós de la Llei sobre Trànsit,
Circulació de vehicles a motor i Seguretat Vial.El referit article disposa:»1ºLes infraccions lleus(totes les
que no siguen greus o molt greus de conformitat amb l'article 75) seran sancionades amb multa de fins a
100€(a  aquesta  quantia  es  pot  aplicar  la  reducció  del  50% per   pago  i  renúncia  a  la  presentació  d'
al.legacions o reclamacions de conformitat amb els articles 93 i 94 de la Llei de Trànsit);les greus ,amb
multa de 200€, i les molt greus amb multa de 500€.(totes dues amb la possibilitat de la mateixa reducció
que les lleus, sense perjudici del que disposa l'article 93,2º de la referida llei).

5. Atès que en molts de casos, vista la disparitat de quanties respecte de les infraccions lleus, la sanció no
sufraga els costos de tramitació, es proposa unificar les quanties íntegres de les infraccions lleus a 100
euros, de manera què, inclús amb la seva reducció del 50%, quedin sufragats els costos de tramitació.

6. L'actual disposició  addicional primera que regula el procediment a  seguir per deixar senyals de trànsit (per
obres, trasllats...), no és eficaç i no es presta un servei correcte al ciutadà, per tal motiu es proposa la seva
modificació.
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Fonaments de dret

1. Els articles 102, 103 i 113 de la Llei 20/2006, de 15 desembre 2006, de la Presidència de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears), municipal i de règim local de les Illes Balears, que textualment diuen:

"Article 102
Procediment d'elaboració de reglaments i ordenances 

1. L’aprovació d’ordenances i de reglaments locals s’ha d’ajustar al procediment següent:

a) Aprovació inicial pel ple de l’entitat  local.
b) Informació pública, amb un anunci previ a la secció corresponent del Butlletí Oficial de les Illes

Balears i en el tauler d’anuncis de l’entitat de l’acord d’aprovació inicial, pel termini mínim de
trenta  dies,  en  què  el  veïnatge  i  les   persones  legítimament  interessades  poden  examinar
l’expedient i formular  reclamacions, objeccions o observacions.

c) Audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i usuàries
establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el registre municipal d’associacions
veïnals i les finalitats de les quals guardin relació directa amb l’objecte de la disposició.

d) Resolució de les reclamacions, objeccions o observacions i aprovació definitiva  pel ple. Si no
s’ha  presentat  cap  reclamació  o  suggeriment,  l’acord  inicialment  adoptat  s’ha  d’entendre
definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord exprés.

e) Per modificar  les ordenances i  els reglaments s’han de seguir  els  mateixos  tràmits  que per
aprovar-los.

2. L’aprovació de les ordenances fiscals s’ha d’ajustar al procediment que s’estableix en la legislació estatal
reguladora de les hisendes locals.

Article 103
Entrada en vigor

1. Els reglaments i les ordenances, incloent-hi els continguts normatius dels plans urbanístics, no entren en
vigor fins que no s’hagin publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i fins que no hagi
transcorregut el termini que assenyala l’article 113 d’aquesta llei.

2.  Les  ordenances  fiscals  entren  en  vigor  quan  s’hagin  publicat  íntegrament  l’acord  definitiu  i  el  text
d’aquestes en el butlletí esmentat, llevat que se n’ajorni l’aplicació a una data posterior.

Article 113

1. Quan el Govern de les Illes Balears, el Consell o la Delegació del Govern decideixin fer ús del requeriment
al qual es refereix l'apartat a) de l'article anterior, hauran de formular-ho, amb invocació expressa d'aquest
article, en el termini de quinze dies hàbils a partir de la recepció de la comunicació de l'acte o acord. El
requeriment haurà de ser motivat i expressar l'acord sobre el qual ha de resoldre's en el termini màxim
d'un mes.
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2. Si l'entitat local no atén el requeriment en el termini assenyalat,  pot impugnar l'acte o acord davant la
jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà al venciment
de l'assenyalat per a l'anul·lació o des de la recepció de la comunicació que li remeti l'ens local."

Conclusió

Per tot això, duim a terme les següents propostes:

1. Acordar inicialment, prèvia exposició a la pàgina web de l'Ajuntament de conformitat amb l'article 133 de
la  Llei  39/2015,  la  modificació  de  l'Ordenança  municipal  de  circulació,,  aprovada  per  acords  de
l'Ajuntament en ple en sessions celebrades el 03/08/2001 (BOIB núm. 98/2001) i el 05/10/2001 (BOIB
núm. 9/2002), de conformitat amb els termes que es detallen a continuació:

• Modificar el capítol VI de l'actual Ordenança "Ordenació i regulació d’aparcaments" suprimint el seu
articulat, tot substituint-lo per un de nou sota la denominació "Zones d’estacionament limitat gratuït",
d’acord amb la redacció que es proposa més a baix.

• Introduir un nou capítol, el VI bis, "Punts de recàrrega de vehicles elèctrics", amb l’articulat que regula
aquest ús i les possibles infraccions.

• Introduir  detalladament  la  normativa  actualment  en  vigor  i  la  correcció  de  la  no  actualitzada  a
l'Ordenança.

• Adaptar el quadre regulador d'infraccions i sancions (annex primer)
• Modificar la redacció de la vigent disposició addicional primera

Redacció actual del text a modificar: BOIB núm. 98 (16-08-2001) i BOIB núm. 9 (19-1-2002), que modifica l'article
25, apt. 24.

"Ordenança municipal de circulació

Article 1

Les normes contingudes en aquesta ordenança atenen principalment a la seguretat de tots els usuaris de les vies
urbanes de la població, tot garantint-ne l'ús i el gaudi, mitjançant l'ordenació i la regulació viàries. Complementen
el que disposa la normativa estatal o autonòmica aplicable a aquesta matèria, que en cada moment es trobi
vigent, com és bàsicament ara: Reial decret legislatiu 339/90, de 2 de març, Text articulat de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aplicada i desenvolupada pel Reial decret 13/1992, de 17 de
gener, pel qual s’aprova el Reglament general de circulació, del Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual
s’aprova  el  Reglament  de  procediment  sancionador  en  matèria  de  trànsit;  i  són  d'aplicació  a  totes  les  vies
esmentades, d’acord amb l’article 2 de la LSV.

Capítol VI 
Ordenació i regulació d’aparcaments

Article 30
Objecte
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El Servei d’Ordenació i Regulació d’Aparcament és un servei públic local que pretén la regulació dels espais
d’aparcament en superfície disponibles a la ciutat, fixant els temps màxims de permanència per aconseguir una
rotació de vehicles que permeti optimitzar l’ús d’un bé escàs com és el cas del domini públic dedicat a tal fi.

Els carrers afectats per aquesta modalitat seran els que s’expressen a l’Ordenança municipal reguladora de la
matèria. 

Article 31
Tipologia d’usos i usuaris

Règim general: usuaris que mitjançant l’abonament de les tarifes establertes a l’Ordenança corresponent podran
estacionar a les zones delimitades a tal fi, amb un límit màxim permès d’una hora i mitja, i hauran, al termini
d’aquest temps, de canviar el seu vehicle de carrer o traslladar-lo a una distància no inferior de 150 metres.

Els títols habilitants seran els comprovants de pagament i del temps d’estacionament, i seran prepagats a les
màquines expenedores mitjançant monedes i d’altres sistemes de pagament que puguin implantar-se. Resta a
criteri de l’Administració l’admissió de lectors individuals.

La persona conductora del vehicle haurà de col·locar el títol habilitant a la part interna del parabrisa, de manera
que sigui totalment visible des de l’exterior.

Article 32
Senyalització

Zona de règim general: es delimitarà la zona mitjançant senyals verticals específics, concretament el model de
senyal  R-309,  i  horitzontals de color  blau.  El  senyal  vertical  s’instal·larà de forma visible  en els  carrers que
serveixin d’accés al perímetre acotat com de zona d’estacionament limitat.

Als carrers de sortida d’aquest perímetre s’instal·larà el senyal corresponent de fi de l’estacionament limitat.

Article 33
Títol habilitant

A l'efecte d’obtenció de títol habilitant per a l’estacionament d’ús general, s’instal·laran a la via pública màquines
expenedores en nombre suficient.

Les màquines expenedores hauran de ser seleccionades per l’Ajuntament i els tiquets indicaran dia, mes, any,
hora i minuts màxims autoritzats d’estacionament i quantitat abonada.

Article 34

El servei estarà en activitat els dies i en els carrers indicats per l’Ordenança reguladora de la matèria.

Article 35

El  règim  de  tarifes  i  les  seves  modificacions,  les  disposicions  relatives  a  subjectes  obligats  i  exempts  del
pagament, etc. es regiran per allò disposat a l’Ordenança fiscal reguladora de la matèria.
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Article 36
Títol habilitant de postpagament

Els  conductors  que  havent  estacionat  el  vehicle  a  qualsevol  zona  de  limitació  o  control  de  l’aparcament
sobrepassin el límit horari màxim indicat en el tiquet i hagin estat denunciats per tal motiu, poden obtenir un
comprovant o tiquet postpagable especial que serveix de justificant durant l’hora següent a la finalització del
període prèviament autoritzat i enerva els efectes de la denúncia que s’hagi pogut formular, exclusivament per
superar el dit límit horari, per mitjà de la presentació d’aquesta juntament amb el citat comprovant en la forma que
determini la Batlia.

Article 37
Infraccions

Es consideren infraccions del Servei Públic d’Ordenació i Regulació d’Estacionament durant l’horari d’activitat
d'aquest:

a) L’estacionament efectuat sense títol habilitant o amb títol habilitant no vàlid.
b) L’estacionament efectuat amb títol  habilitant per temps superior al que s'hi assenyala, amb l’excepció

establerta a l’article anterior.
c) L’estacionament efectuat amb targeta de resident en sector distint al de la seva residència.
d) Romandre estacionat més d’una hora i mitja en un mateix carrer de la zona general.
e) Col·locar defectuosament la targeta o distintiu de forma que no sigui visible, en la seva totalitat, des de

l’exterior.

Amb independència de les facultats que ostenten els agents de la Policia Local, amb caràcter general, en matèria
d’infraccions de la present Ordenança, aquelles referides als apartats d’aquest article, seran denunciades pels
controladors del Servei en qualitat de col·laboradors de l’autoritat, i es tramitaran com a denúncies de particulars.

Les quanties de les sancions que es fixin en el quadre corresponent tendran la consideració de màximes, i el seu
import podrà ser reduït fins a un 40 % en el cas que s’aboni en el termini de deu dies comptats a partir de la data
de notificació de l’inici de l’expedient sancionador. Aquesta reducció no serà en cap cas aplicable als vehicles a
l'històric dels quals consti l’existència de més de dos expedients tramitats per aquest ajuntament amb proposta de
sanció per qualsevol infracció regulada en aquesta Ordenança. 

Article 38

De conformitat amb allò disposat a l’article 21.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local,  es consideraran desobediència manifesta  a l’autoritat  municipal  i  seran sancionades amb multa fins al
màxim permès per la legislació general de règim local les següents infraccions:

a) L’ús de qualsevol distintiu que habiliti per a l’estacionament falsificat o manipulat.
b) L’ús de targeta horària falsificada o manipulada.
c) El reiterat incompliment de les normes establertes a l’efecte per ban o decret de la Batlia en ús de les

seves facultats.
d) L’ús de distintiu de resident un cop transferida la propietat del vehicle pel qui s’atorgà.
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e) L'obtenció del distintiu de resident mitjançant l’empadronament fictici sense que existeixi coincidència real
amb el domicili de fet, o mitjançant transferència així mateix fictícia del vehicle a una persona resident a
la zona d’aplicació de l’estacionament limitat.

f) La utilització del distintiu de resident a vehicle distint de l’autoritzat.
g) La utilització del distintiu de minusvàlid per persona distinta a l’autoritzada.
h) La utilització d'altres distintius no inclosos a les lletres anteriors per persones o vehicles diferents als

autoritzats.
i) No exhibir el distintiu que habiliti per a l’estacionament a partir del segon procediment sancionador iniciat

per resolució de Batlia per aquesta mateixa causa.

Article 39

La comissió de les infraccions previstes en els articles anteriors implicarà la immobilització o retirada del vehicle i
la conducció al dipòsit habilitat a l’efecte, i reportarà, en el seu cas, les corresponents taxes de grua i estada, tot
això  d’acord  amb  allò  previst  a  la  vigent  legislació  en  matèria  de  trànsit  i  en  el  capítol  XIII  de  la  present
Ordenança.

Article 40
Exclusions a la limitació d’estacionament

Queden exclosos de la limitació d’estacionament els vehicles descrits a l’Ordenança reguladora de la matèria.

Capítol XIII
Mesures cautelars i complementàries

Article 89
Immobilitzacions

Els agents de la Policia Local encarregats de la vigilància del trànsit, sense perjudici de la denúncia que hauran de
formular per les infraccions corresponents, podran procedir a la immobilització d’un vehicle quan, com a conseqüència
de l’incompliment dels preceptes legals, de la seva utilització pogués derivar-se un risc greu per a la circulació, les
persones o els béns. Llevat dels casos en què l’autoritat judicial hagués ordenat el seu dipòsit o intervenció, en els
quals caldrà ajustar-se a allò disposat per dita autoritat, la immobilització del vehicle es deixarà sense efecte tan aviat
com desapareguin les causes que la motivaren o pugui substituir el conductor un altre d'habilitat per a això que
ofereixi  garantia  suficient  als  agents  de  l’autoritat,  i  que  aquesta  actuació  hagi  estat  requerida  per  la  persona
interessada. També podrà immobilitzar-se el vehicle en els casos de la negativa a efectuar les proves a què es
refereixen els números 2 i 3 de l’article 12 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, i d’acord amb allò que
disposa l’article 25 del Reial decret 13/1992, de 17 de gener. Es procedirà d’igual forma quan no s’hi trobin proveïts de
títol  que  habiliti  l’estacionament  a  zones  limitades en  temps  o  excedeixin  de  l’autorització  concedida  fins  que
s’aconsegueixi la identificació del conductor.

Sancions

Article 98.- 
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1. Les infraccions lleus en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial  són sancionades 
amb multa de fins a 15.000 PTES. (90,15 euros), les greus amb multa de fins a 50.000 PTES. (300,51 euros) i les
molt greus amb multa de fins a 100.000 PTES. (600,01 euros).La tipicitat i els imports de les sancions venen 
determinats en el quadre annex que forma part d’aquesta ordenança.En el cas d’infraccions lleus, i quan contra 
l’infractor denunciat no consti en els arxius del negociat municipal de sancions,en els darrers dotze mesos, cap 
instrucció de cap altre expedient per infracció de la llei de trànsit i ordenança municipal que la desemvolupa,les 
quanties de les sancions en els referits expedients seran les determinades en el quadre de sancions ,que figuren 
amb el títol d’import de sancions d’infractors sense antecedents en els darrers dotze mesos.

2. (sense modificació)

3. Les sancions amb multes previstes en els paràgrafs anteriors, quan el fet no estigui castigat per les lleis penals
ni  pugui  provocar  la  suspensió  de les  autoritzacions  a  què  es  refereix  el  paràgraf  precedent,  es poden fer
efectives dins els deu dies hàbils següents a la notificació de la denúncia, amb una reducció general del 20 %
sobre la quantia que es fixi provisionalment. 

Article 101
Procediment

1. Normativa. Els expedients sancionadors es tramiten d’acord amb les normes de procediment establertes a la
Llei sobre trànsit i al Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor
i seguretat vial (RD 320/1994, de 25 de febrer). En tot allò no regulat que l’esmentada normativa no prevegi és
d’aplicació  el  Reglament  de  procediment  per  a  l’exercici  de  la  potestat  sancionadora  (RD 1398/1993,  de  4
d’agost).  Aquestes  normes  regulen  el  règim  de  denúncia,  domicili  de  notificació,  tramitació,  prescripció
d’infraccions i sancions, recursos i execució de sancions, en tot el que no estableixen els paràgrafs següents
d’aquest article.

6. Els expedients sancionadors són instruïts per la Secció de Multes de l’Ajuntament, que disposa la notificació de la
denúncia si no ho ha fet l’agent denunciant, i concedeix un termini de 15 dies hàbils a la persona presumptament
infractora perquè formuli al·legacions si és la persona conductora, aboni la quantia de la multa proposada o, si no és
la conductora, la identifiqui degudament.

Article 102

1. Contra les resolucions dels expedients sancionadors que siguin competència del batle o del regidor en qui hagi
delegat i que no siguin definitives en via administrativa es pot presentar recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, en el termini d’un mes, davant del mateix òrgan que l’hagi dictat, de conformitat amb el que disposa l’art.
108 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. La resolució del recurs de reposició posa fi a
la via administrativa i es pot recórrer davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

2. (sense variació)

3. L’import de la sanció s’ha de fer efectiu a través d’entitats bancàries concertades, dins els 30 dies naturals següents
a què la resolució sancionadora sigui de caràcter definitiu en la via administrativa, de conformitat amb l'article 95
apartat 4t de la vigent Llei de trànsit. Si un cop transcorreguts aquests dies no s’ha satisfet el deute en període
voluntari, se n’exigirà l’import en via executiva, incrementat amb el recàrrec de constrenyiment del 20 % i, si s’escau,
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els corresponents interessos de demora. És títol  executiu suficient el  certificat de descobert  expedit  per l’òrgan
competent de l’Ajuntament.

.Modificar la disposició addicional primera
«En el cas d’autoritzar-se per l’autoritat competent l’ús de senyals de trànsit per particulars, en tot cas l’entrega
material dels senyals anirà acompanyada de l’ingrés en la recaptació municipal d’un dipòsit de 66,11 € (11.000 pta.)
per cada senyal mòbil objecte de l’autorització. El referit dipòsit es retornarà al sol·licitant d'aquestes una vegada que
hagi retornat els senyals, en el mateix estat en què els va rebre, segons informe realitzat per la Policia Local."

.Modificació del quadre d'infraccions i sancions que s'adjunta com annex primer

Proposta de modificació: 

"Article 1

Les normes contingudes en aquesta Ordenança atenen principalment a la seguretat de tots els usuaris de les vies
urbanes de la població, tot garantint-ne l'ús i el gaudi, mitjançant l'ordenació i la regulació viàries. Complementen
el que disposa la normativa estatal o autonòmica aplicable en aquesta matèria, que en cada moment es trobi
vigent,  com és ara l'RD legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, que aprova el  Text refós de la Llei  sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial; i el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat vial (RD 320/1994,de 25 de febrer),  (BOE núm. 95, de 21 d'abril)
segons darrera reforma de la present disposició realitzada per STS de 27 de octubre de 2004) . Així mateix, la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'RD
14/1994, de 10 de febrer (BOIB 21/1994), que regula el procediment sancionador en l'àmbit de la CAIB. 

Capítol VI 
Ordenació i regulació d’aparcaments
Zones d’estacionament limitat gratuït

Article 30
Objecte

El Servei d’Ordenació i Regulació d’Aparcament és un servei públic local que pretén la regulació dels espais
d’aparcament en superfície disponibles a la ciutat, fixant els temps màxims de permanència per aconseguir una
rotació de vehicles que permeti optimitzar l’ús d’un bé escàs com és el cas del domini públic dedicat a tal fi.

La Batlia, en funció de les característiques de les vies públiques, places d’estacionaments disponibles o qualsevol
altra circumstància que així ho aconselli, queda facultada per tal de determinar mitjançant l'oportú Decret les vies
públiques que se sotmetran a aquest règim i la seva agrupació a zones i subzones, així com les modificacions
posteriors que resultin necessàries.

Quan les decisions municipals d’ampliació d’aquestes zones representin una pressió excessiva sobre els veïnats
dels carrers afectats,  s’expedirà una acreditació de resident  que permetrà l’estacionament  d’aquests,  amb la
targeta visible i dins dels sectors que es determinin, sense limitació de temps.

Article 31
Tipologia d’usos i usuaris
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Les zones del municipi d'Inca que comprenen aquest servei públic es denominen ZONA D’ESTACIONAMENT
LIMITAT GRATUÏT. 

El règim d’ús de les ZONES D’ESTACIONAMENT LIMITAT GRATUÏT és el d'usuaris que podran estacionar a les
zones delimitades a tal fi, amb un límit màxim permès de 60 minuts; al termini d’aquest temps, hauran de canviar
el  seu  vehicle  de  carrer  o  traslladar-lo  a  una  distància  no  inferior  de  100  metres.  L'única  condició  per  a
l’estacionament en aquestes zones és que el conductor del vehicle deixi en el moment de l’estacionament del
vehicle acreditada l’hora d’arribada. 

Aquesta acreditació es podrà realitzar per qualsevol mitjà que permeti la inspecció per part dels agents de la
Policia Local: mitjançant rellotge horari o bé mitjançant anotació manual en paper.

Article 32
Senyalització

Les ZONES D’ESTACIONAMENT LIMITAT GRATUÏT estaran delimitades mitjançant senyals verticals específics i
marques vials horitzontals de color blau:

- Els  senyals  verticals  estaran  formats  per  panells  específics  que  incloguin  com a  mínim  la  següent
informació:

• La inscripció ZONA D’ESTACIONAMENT LIMITAT GRATUÏT sota fons blau.
• Inclourà el pictograma propi del senyal de prohibició d’estacionament.
• Informarà de l’horari de la limitació d’estacionament limitat, així com dels dies de la setmana que afecta.
• Informarà de l’obligació de col·locar el comprovant horari.

Els senyals verticals s’instal·laran de forma visible als carrers que serveixin d’accés al perímetre acotat com de
zona d’estacionament limitat gratuït.

Als carrers de sortida d’aquest perímetre s’instal·laran els senyals corresponents de fi de l’estacionament limitat.
Els senyals de fi d’estacionament limitat no seran necessaris en aquells recintes o zones tancades amb un únic
accés i sortida on no hi hagi dubte que zona regulada es limita al recinte tancat.

- Característiques de les marques vials: els carrers regulats com a ZONES D’ESTACIONAMENT LIMITAT
GRATUÏT tendran senyalitzades la totalitat de les seves places regulades mitjançant marques vials de color blau
d’una amplada de 10 cm. 

Estan exempts de senyalització amb marques vials aquells recintes o zones tancades amb un únic accés i sortida
que permetin senyalitzar  de manera clara amb senyals  verticals que la zona és ZONA D’ESTACIONAMENT
LIMITAT GRATUÏT.

Article 33
Horaris

Amb la finalitat de poder conjugar l’activitat comercial i les necessitats d’estacionament dels residents, les ZONES
D’ESTACIONAMENT LIMITAT GRATUÏTES tendran el següent horari:
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• De dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 h i de 16.30 a 20.00 h.
• Els dissabtes de 9.00 a 13.30 h.

Article 34

Es consideren infraccions específiques de les ZONES D’ESTACIONAMENT LIMITAT GRATUÏTES les següents:

a) L’estacionament del vehicle sense deixar acreditada l’hora d’arribada d'aquest.
b) Superar en més de 60 minuts l’estacionament del vehicle a la zona d’estacionament gratuït.
c) Estacionar falsificant l’hora d’arribada per allargar el temps màxim d’estacionament.

Aquestes infraccions tendran el caràcter de lleus.

Capítol VI bis
Punts de recàrrega de vehicles elèctrics

Article 35
Objecte

La finalitat de reservar places específiques dotades de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, a més de
fomentar l’ús de mitjans de transport sostenibles que són respectuosos amb el medi ambient i no produeixen
contaminació atmosfèrica, ha de permetre facilitar la prestació d’un servei necessari de càrrega de bateries, atesa
la proliferació de vehicles d’aquestes característiques.

Article 36
Tipologia d’usos i usuaris

Les  places d’estacionament  reservades per  a  vehicles  elèctrics  únicament  podran ser  ocupades per  aquells
vehicles que tenguin un motor 100 % elèctric, i en queden exclosos els vehicles híbrids.

Tenint en compte que les places disponibles són limitades, amb la finalitat  de poder facilitar l’accés al major
nombre d’usuaris, el temps màxim d’estacionament a les places reservades per a vehicles elèctrics serà de 120
minuts. 

Article 37
Senyalització

Les  places  reservades  per  a  vehicles  elèctrics  estaran  delimitades  mitjançant  senyals  verticals  específics  i
marques vials horitzontals de color blau:

- Els  senyals  verticals  estaran formats  per  un senyal  vertical  de  prohibit  estacionar  juntament  amb la
llegenda “excepte vehicles elèctrics – màxim 120 minuts”. Al mateix pal també inclourà un senyal quadrat de color
verd amb l’anagrama d’un endoll que simbolitza els vehicles elèctrics.
- Característiques de les marques vials: la superfície de les places d’estacionament de vehicles elèctrics
estarà pintada de color  verd,  i  el  marc exterior  d'aquestes serà amb línia de color  blanc de 10 centímetres
d’ample.
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Article 38
Horaris

Les places d’estacionament reservades per a vehicles elèctrics estaran reservades per a l’ús mencionat a l’article
36 de la present Ordenança durant les 24 hores dels 365 dies de l’any.

Article 39

Es consideren infraccions específiques de les places d’estacionament reservades per a vehicles elèctrics:

a) L’estacionament d’un vehicle que no tengui un motor 100 % elèctric.
b) L’estacionament d’un vehicle 100 % elèctric superant el temps màxim de 120 minuts.

Aquestes infraccions tendran el caràcter de greus.

Article 40

Per Decret de Batlia es determinaran les ubicacions dels punts de recàrrega a mesura que es vagin augmentant.

Capítol XIII
Mesures cautelars i complementàries

Article 89
Immobilitzacions
Els agents de la Policia Local encarregats de la vigilància del trànsit, sense perjudici de la denúncia que hauran de
formular per les infraccions corresponents, podran procedir a la immobilització d’un vehicle quan, com a conseqüència
de l’incompliment dels preceptes legals, de la seva utilització pogués derivar-se un risc greu per a la circulació, les
persones o els béns. Llevat dels casos en què l’autoritat judicial hagués ordenat el seu dipòsit o intervenció, en els
quals caldrà ajustar-se a allò disposat per dita autoritat, la immobilització del vehicle es deixarà sense efecte tan aviat
com desapareguin les causes que la motivaren o pugui substituir el conductor un altre d'habilitat per a això que
ofereixi  garantia  suficient  als  agents  de  l’autoritat,  i  que  aquesta  actuació  hagi  estat  requerida  per  la  persona
interessada. També podrà immobilitzar-se el vehicle en els casos de la negativa a efectuar les proves a què es
refereix d’acord amb el que disposen els articles 104 i 105 de la Llei de trànsit vigent. 

La immobilització es durà a terme en el lloc més adequat de la via en els casos següents: 

(...)

I) Quan el vehicle no dugui el distintiu-disc control de zona blava.

Article 98
Sancions

1. Les infraccions lleus en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial són sancionades amb
multa de fins a 100 €; les greus, amb multa de 200€ i les molt greus, amb multa de 500 €. La tipicitat i els imports
de les sancions vénen determinats en el quadre annex que forma part d’aquesta ordenança, que en cap cas pot
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contradir la regulació del títol cinquè  de la Llei de Trànsit (RD Legislatiu 6/2015). En el cas d’infraccions lleus, i
quan contra l’infractor denunciat no consti en els arxius del negociat municipal de sancions, en els darrers dotze
mesos,  instrucció  de  cap  altre  expedient  per  infracció  de  la  Llei  de  trànsit  i  l'Ordenança  municipal  que  la
desenvolupa, les quanties de les sancions en els referits expedients seran les determinades en el quadre de
sancions que figuren amb el títol d’import de sancions d’infractors sense antecedents en els darrers dotze mesos.

2. (Apartat segon sense modificació)

3. Les sancions amb multes previstes en els paràgrafs anteriors, quan el fet no estigui castigat per les lleis penals
ni  pugui  provocar  la  suspensió  de les  autoritzacions  a  què  es  refereix  el  paràgraf  precedent,  es poden fer
efectives de conformitat amb l'article 94 de l'RD legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, que afirma:

'Procediment sancionador abreujat.

Una vegada realitzat el pagament voluntari de la multa, ja sigui en l’acte de lliurament de la denúncia o dins el
termini de vint dies naturals comptats des de l’endemà de la seva notificació, conclou el procediment sancionador
amb les conseqüències següents:

a) La reducció del 50 per cent de l’import de la sanció.
b) La renúncia a formular al·legacions. En cas que se'n formulin, s’han de considerar no presentades.
c) La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia en què es faci el

pagament.
d) L’esgotament de la via administrativa, i només es pot recórrer davant l’ordre jurisdiccional contenciós

administratiu.
e) El termini per interposar el recurs contenciós administratiu s’inicia l’endemà del dia en què tengui lloc el

pagament.
f) La fermesa de la sanció en la via administrativa des del moment del pagament, que produeix efectes

plens des de l’endemà.
g) La  sanció  no  computa  com a  antecedent  en  el  Registre  de  Conductors  i  Infractors  de  l’organisme

autònom Prefectura Central de Trànsit, sempre que es tracti d’infraccions greus que no comportin pèrdua
de punts.'

Article 101
Apartat 6

Els expedients sancionadors són instruïts per la Secció de Multes de l’Ajuntament, que disposa la notificació de la
denúncia si no ho ha fet l’agent denunciant, i concedeix un termini de 20 dies naturals a la persona presumptament
infractora perquè formuli al·legacions si és la persona conductora, aboni la quantia de la multa proposada o, si no és
la conductora, la identifiqui degudament, de conformitat amb l'article 94 de la vigent Llei de trànsit.

Article 102
Apartat 1
Recursos en el procediment sancionador ordinari

a) La resolució sancionadora posarà fi a la via administrativa i la sanció es podrà executar des de l'endemà a
aquella data en què es notifiqui a la persona interessada, i produirà plens efectes o, si escau, una vegada que
hagi  transcorregut  el  termini  indicat  a  l'article  95.4.de  la  Llei  de  trànsit  vigent.  Contra  les  resolucions
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sancionadores podrà interposar-se recurs de reposició,  amb caràcter  potestatiu,  en el  termini  d'un mes
comptat des de l'endemà a la seva notificació.

b) El recurs s'interposarà davant l'òrgan que va dictar la resolució sancionadora, que serà el competent per
resoldre'l.

c) La interposició del recurs de reposició no suspendrà l'execució de l'acte impugnat ni la de la sanció. En el cas
que el recurrent sol·liciti la suspensió de l'execució, aquesta s'entendrà denegada transcorregut el termini d'un
mes des de la sol·licitud sense que s'hagi resolt.

d) No es tendran en compte en la resolució del recurs fets, documents i al·legacions de la persona recurrent que
poguessin haver estat aportats en el procediment originari.

e) El recurs de reposició regulat en aquest article s'entendrà desestimat si no recau resolució expressa en el
termini d'un mes, i queda expedita la via contenciosa administrativa.

f) Contra les resolucions sancionadores dictades pels òrgans competents, per les comunitats autònomes que
hagin rebut el traspàs de funcions i serveis en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor, així com pels
batles, en el cas de les entitats locals, caldrà ajustar-se al que estableixen els anteriors apartats respectant la
competència sancionadora prevista a la seva normativa específica.

Apartat 2 (sense variació)

Apartat 3

L’import de la sanció s’ha de fer efectiu a través d’entitats bancàries concertades, dins els 30 dies naturals següents a
què la resolució sancionadora sigui de caràcter definitiu en la via administrativa, de conformitat amb l'article 95 apartat
4t de la vigent Llei de trànsit. Si un cop transcorregut aquests dies no s’ha satisfet el deute en període voluntari, se
n’exigirà  l’import  en  via  executiva,  incrementat  amb el  recàrrec  de  constrenyiment  del  20  % i,  si  s’escau,  els
corresponents interessos de demora. És títol executiu suficient el certificat de descobert expedit per l’òrgan competent
de l’Ajuntament.

Disposició addicional primera

De les autoritzacions per ús particular de senyal de trànsit:

En el cas d’autoritzar-se per l’autoritat competent l’ús de senyals de trànsit per particulars, abans de la seva entrega,
se signarà per la persona peticionària un document de compromís de retornar els senyals. En el cas que en el termini
assenyalat no es retornin les senyals s'iniciarà contra el peticionari un expedient sancionador per infracció de la
present Ordenança, amb la qualificació de greu, i una sanció de 200 €.”

ANNEX AL QUADRE DE SANCIONS

Les infraccions previstes a l’article 34, s’inclouen en el quadre annex SEGON de sancions, amb les següents 
quanties i codificació:

CODI
INFRACCIÓ DESCRIPCIÓ INFRACCIÓ GRAU QUANTIA

ÍNTEGRA

QUANTIA
REDUÏDA

50 %

RGC09402B01 Estacionar un vehicle sense deixar anotada l’hora d’arribada 
del mateix LLEU 100 50
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RGC09402B02
Superar el temps màxim permès d’estaciona-ment del vehicle a
la Zona d’Estacionament Limitat

LLEU 100 50

RGC09402B03 Estacionar falsejant l’hora d’arribada per allargar el temps 
màxim d’estacionament LLEU 100 50

RGC09402A01 Estacionar  un vehicle que no tingui un motor 100% elèctric GREU 200 100

RGC09402A02 Estacionar un vehicle 100% elèctric superant el temps màxim 
de 120 minuts GREU 200 100

Modificació del quadre d'infraccions segons doc.adjunt (annex SEGON)
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