
PROPOSTA DE BATLIA.-  
 
 
Els problemes d’aparcament, l’ús raonable dels espais públics (carrers i places) 
per part dels vehicles ha fet que molts ajuntaments regulin la creació i posterior 
implantación de les zones d’aparcament restringit (ZAR) i les àrees de 
circulación restringida (ACIRE).  
L’ordenança municipal de Policia, Bon Govern i Convivència Ciutadana, si bé 
conté un capítol, el IV, dedicat a la circulació, no detalla específicament el tema 
d’aquestes zones, si bé contempla la seva possibilitat de creació d’una manera 
massa genèrica.  
 
Per tot això, aquesta Batlia 
 
PROPOSA AL PLE 
 
1.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Municipal de Policia, 
Bon Govern i Convivència Ciutadana en el sentit següent: 
 
Incloure, a l’article 48, el següent text: 
  
“Ordenacions circulatòries especials  
 
Article 48.1.a) Àrees de circulació restringida 
La Batlia per raons d'interès municipal podrà declarar un o diversos vials, o sector urbà, com a 
àrea de circulació restringida (ACIRE).  
Les entrades d'aquestes àrees s'indicaran mitjançant senyalització vertical o elements físics de 
control d'accés.  
La vigència de l'Àrea de Circulació Restringida serà permanent, excepte senyalització que 
indiqui l'horari de vigència. Les resolucions de la Batlia en matèria d'implantació, modificación i 
regulació de les àrees de circulació restringida, seran objecte de publicació en el BOIB.  
  
 
Article 48.1. b) Zones d'aparcament restringit (ZAR) 
La Batlia per raons d'interès municipal podrà declarar un o diversos vials, o sector urbà, com a 
Zona d'Aparcament restringit (ZAR). Aquestes zones es regiran per les següents 
determinacions:  
1. Les entrades d'aquestes zones s'indicaran mitjançant senyalització vertical. La vigència de la 
zona d'aparcament restringit serà permanent, excepte senyalització que indiqui l'horari de 
vigència.  
2. Les resolucions de l'Alcaldia en matèria d'implantació o modificació de les zona 
d'aparcament restringit, seran objecte de publicació, prèvia a la seva implantació, en el BOIB. “ 

 
 
2.- Publicar al BOIB l'anunci d'aquesta modificació per un periode de trenta 
dies, superat el qual, i si no hi ha hagut cap al.legació, l'acord esdevindrà 
definitiu. 
 

Sencelles, 27 de novembre de 2017 
EL BATLE, 
 
 
JOAN CARLES VERD CIRER 


