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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE PALMA

4673 Departament de Mobilitat. Secció de Transports. Modificació dels requisits sobre la transparència
dels vidres dels vehicles d'auto-taxi

El regidor de l’Àrea de Mobilitat, per delegació del batle, ha dictat el Decret núm. 201808771 de 26 d’abril de 2018:

Decret

1. Desenrotllant l’article 33.5 del Reglament municipal dels transports públics de viatgers i de les activitats auxiliars i complementàries, que
estableix les característiques de transparència dels vidres incorporats als vehicles d’autotaxi, es modifiquen les determinacions del Decret de
batlia núm. 13829, de 19 de setembre de 2007, publicat al BOIB núm. 167, de 8 de novembre de 2007, i queden establerts de la següent
manera els valors de transparència d’aquests vidres:

a. Els vidres dels vehicles d’autotaxi que incorporin làmines solars han de permetre com a mínim un 35% de transmissió de llum
visible a l’interior del vehicle, de la qual cosa el taxista ha de presentar un certificat oficial i original cada cop que se’l requereixi a
fer-ho en la revisió municipal. Aquest certificat ha de ser elaborat per l’instal·lador i hi han de figurar la matrícula del vehicle, les
dades de l’instal·lador amb el seu segell i el tipus de làmina instal·lada; ha d’anar acompanyat de la fitxa que indica les
característiques tècniques de les làmines instal·lades; és a dir, número de sèrie o referència única d’aquesta fitxa, com també marca,
model i percentatge de transmissió de llum visible. El certificat de l’instal·lador ha de contenir el número de sèrie o referència única
de la fitxa. Aquests tipus de làmines només es pot instal·lar al vidre del darrere i als vidres laterals de la darrera meitat del vehicle,
siguin mòbils o fixos. El correcte manteniment de l’estat de les làmines solars se supervisarà en les revisions municipals.

b. En el cas de vehicles que presentin vidres fumats o sobretintats incorporats de fàbrica –és a dir, sense làmines solars adherides–,
justificats per les millores prestacionals, mediambientals i de comoditat per als passatgers, no s’estableixen limitacions quant al tant
per cent de llum transmesa. Els vidres sobretintats s’admetran únicament quan formin part del conjunt d’extres o millores que
s’incloguin en una gamma o acabat palesament superiors a la gamma bàsica de cada model de vehicle. En conseqüència, no
s’admetran quan instal·lar-los suposi que s’hagin de sol·licitar com a extra en un model de vehicle corresponent a una gamma bàsica
o estàndard.   

Els vehicles que comptin amb vidres sobretintats, i només quan es presentin a la primera revisió tècnica de vehicles d’autotaxi de
l’Ajuntament, hauran d’aportar tota la documentació necessària per a justificar que tinguin instal·lats aquests tipus de vidres; és a dir, factura
de compra i certificat original emès pel concessionari en què s’especifiqui l’acabat del vehicle, els extres que componen aquest acabat, les
dades del titular, la marca, el model i la nomenclatura de l’acabat, amb el segell i la firma del concessionari.

Els vidres sobretintats només es poden instal·lar al vidre del darrere i als vidres laterals de la darrera meitat del vehicle, siguin mòbils o fixos.
No es poden instal·lar làmines solars de cap tipus en els vehicles que presentin aquest tipus de vidres.

Queda així modificat el punt 1 del Decret de batlia núm. 2567, de 14 de febrer de 2011.

2. Traslladar aquesta resolució a les entitats representatives dels interessos professionals del sector del taxi, sense perjudici de la seva
publicació al BOIB.

Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El
termini per interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós
administratiu fins que no s’hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició potestatiu s’haurà de presentar al Registre General d’aquest
Ajuntament o a les dependències a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, abans esmentada, i s’entendrà desestimat 
quan no s’hagi resolt i notificat la resolució, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seva interposició, i en aquest cas quedarà
expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 123 abans
esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

18
/5

6/
10

07
35

5

http://boib.caib.es


Núm. 56
5 de maig de 2018

Fascicle 74 - Sec. III. - Pàg. 14700

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Administratiu o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, segons les competències determinades pels articles 8 i
10 de la Llei 29/1998, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs
o acció que es consideri convenient

 

Palma, 27 d’abril de 2018

El regidor de l’Àrea de Mobilitat,
p.d. Decret de batlia núm. 13051, de 05/07/2017

(BOIB núm. 83, de 08/07/2017)
Joan Ferrer Ripoll

p.d. Decret de batlia núm. 10931, de 15/06/2015
(BOIB núm. 92, de 23/06/2015)
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