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Unitat emissora:
Assumpte:

Departament de Mobilitat. Secció de Circulació
08 02 00 00
Consulta pública prèvia modificació Ordenança de
Circulació

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA
Atès que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (LPAC), en el seu article 133, regula la participació de la ciutadania, les persones i les
organitzacions afectades en el procediment d'elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i
disposa que amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través
del portal web de l'Ajuntament, en la que se sol·licitarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives, potencialment afectades per la futura norma.
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PALMA
Publicació a la web : 8 de Juny de 2022
Termini de presentació de propostes: 29 de juny de 2022.
L'Àrea de Mobilitat Sostenible proposa modificar els articles 56 al 68 de la vigent l'Ordenança
Municipal de Circulació, relatius a la regulació de les zones d'estacionament regulat ORA, per tal
d’adaptar-la al previst per el RDL 6/2015, text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor
i seguretat vial, modificat per la Llei 18/2021 de 20 de desembre.
La modificació de la vigent ordenança de circulació de l’Ajuntament de Palma, fa especial esment en la
regulació de les noves formes de titularitat de vehicles als efectes de sol·licitar la condició de resident a
les zones subjectes a regulació d’estacionament, especialment pel que fa al “ renting” o a altres tipus
d’arrendament de llarga duració.
Per altra banda, es regulen de forma precisa els requisits per accedir a la condició de resident de zones
ORA, la verificació dels mateixos per l’Administració municipal, i la pèrdua d’aquella condició quan
desapareixen les circumstàncies per les quals va ser assolida.
La present modificació regula de forma precisa les normes d’acord amb les quals es genera la “taxa
ORA” de resident, així com la vinculació de les mateixes al previst per les ordenances fiscals de
l’Ajuntament de Palma.
Finalment s’adapta la normativa de l’estacionament regulat (ORA) per tal de donar pas a les innovacions
telemàtiques i tecnològiques que suposaran una millora en la gestió de les sol·licituds de la condició de
resident, la verificació dels requisits per accedir a la mateixa i la regulació transitòria de la obtenció de
distintius virtuals o en paper.
Palma, a data de la signatura electrònica.
El regidor de l’Àrea de Mobilitat Sostenible
p.d. decret de batlia núm. 13026,de 28/06/2019
(BOIB núm. 94, de 28/06/20149)
Francesc Josep Dalmau Fortuny
p.d. decret de batlia núm. 12198 de 17/06/2019
(BOIB núm. 85, de 27/06/2019)
(signat electrònicament)
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