
PROPOSTA DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL PEL QUAL ES 
REGULA LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR DINS ELS ESPAIS 
NATURALS DEL TERME D’ARTÀ

Vist l’informe emès pel cap de la Policia Local de l’Ajuntament d’Artà, de data 7 d’octubre de 
2021 (Prp RMCVEN 01/2021) segons el qual:

<<[...]

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

Al nostre Reglament Municipal pel qual es regula la circulació de vehicles a motor dins els 
espais naturals del terme d’Artà (BOIB Nº 89 / 2016) es recullen una sèrie d’accions que no es 
troben permeses com és el cas de la realització d’itineraris turístics amb vehicles motoritzats 
dins els espais naturals; activitat aquesta que, a l’actualitat, ha sofert un gran increment davant 
de la forta demanda d’aquest tipus d’activitats per part dels visitants i/o turistes atrets per les 
grans zones i espais naturals dels que disposa el nostre terme municipal.

Totes les accions contraries a la norma descrita que són objecte de sanció es troben detallades a 
l’article 9 del Reglament, si bé no hi ha inclosa la infracció al fet de realitzar aquests itineraris 
turístics dintre de les zones que, malauradament, es fan malbé davant la degradació greu que 
suposa la realització d’aquests tipus d’activitats degut a l’elevat nombre de participants i les 
característiques dels vehicles i conducció dels mateixos. 

OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ.

Quant a la seva necessitat i eficàcia aquesta modificació permet recollir la sanció d’aquelles 
activitats que no son objecte de tipificació expressa o tàcita i que queden, a hores d’ara, sense 
possibilitat de sanció administrativa així com adequar el contingut del Reglament a la normativa 
actual respecte a la prescripció de l’acció per a sancionar les infraccions a la norma.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICULAT DEL REGLAMENT MUNICIPAL 
PEL QUAL ES REGULA LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR DINS ELS 
ESPAIS NATURALS DEL TERME D’ARTÀ.

A partir de l’objectiu anunciat es proposen les modificacions del REGLAMENT MUNICIPAL 
PEL QUAL ES REGULA LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR DINS ELS 
ESPAIS NATURALS DEL TERME D’ARTÀ que es concreten a continuació:

 Modificar l’actual contingut de l’apartat 3 de l’article 9, que diu així:

Redacció actual Proposta de nova redacció

Article 9. Infraccions
...
- Són infraccions molt greus: 

a) Circular i/o estacionar a platges, sistemes 
dunars, zones costaneres protegides i voreres 

Article 9. Infraccions
...
- Són infraccions molt greus: 

a) Circular i/o estacionar a platges, sistemes 
dunars, zones costaneres protegides i voreres 
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de camins que hagin sofert actuacions de 
l’Administració de cara a la prevenció 
d’incendis.

b) Practicar esports utilitzant vehicles 
motoritzats.

c) Reincidir en la comissió d’infraccions 
greus.

de camins que hagin sofert actuacions de 
l’Administració de cara a la prevenció 
d’incendis.

b) Practicar esports utilitzant vehicles 
motoritzats.

c) Realització d’itineraris turístics utilitzant 
vehicles motoritzats.

d) Reincidir en la comissió d’infraccions 
greus.

 Modificar l’actual contingut de l’article 10, que diu així:

Redacció actual Proposta de nova redacció

Article 10. Prescripció 

L’acció per sancionar les infraccions prescriu 
als dos mesos, comptadors a partir de 
l’endemà del dia en què s’ha comès. La 
prescripció queda interrompuda per qualsevol 
actuació de l’Administració de la qual tengui 
coneixement el denunciat o que estigui 
encaminada a esbrinar la seva identitat o 
domicili, o per la notificació efectuada d’acord 
amb l’article 78 del Reial decret legislatiu 
339/1990, de 2 de març.

Article 10. Prescripció 

L’acció per sancionar les infraccions prescriu 
als tres mesos per a les infraccions lleus i de 
sis mesos per a les infraccions greus i molt 
greus, comptadors a partir de l’endemà del dia 
en què s’ha comès. La prescripció queda 
interrompuda per qualsevol actuació de 
l’Administració de la qual tengui coneixement 
el denunciat o que estigui encaminada a 
esbrinar la seva identitat o domicili, o per la 
notificació efectuada d’acord amb els articles 
89, 90 i 91 del Real Decret Legislatiu 6/2015, 
de 30 d’0ctubre.

>>

Per tot això es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar inicialment les modificacions del Reglament municipal pel qual es 
regula la circulació de vehicles de motor dins els espais naturals del terme d’Artà.

SEGON. Sotmetre la modificació del  Reglament municipal pel qual es regula la 
circulació de vehicles de motor dins els espais naturals del terme d’Artà a un període 
d’exposició pública per termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears i en el taulell d’anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i 



les persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular 
reclamacions, objeccions o observacions.

Finalitzat el termini d’informació pública, s’han de resoldre les al·legacions 
presentades, s’ha d’adoptar l’acord definitiu que correspongui, i s’ha d’aprovar la 
redacció definitiva del Reglament. En el cas que no s’hagin presentat al·legacions, 
l’acord provisional s’ha d’entendre definitiu, sense necessitat de cap acord exprés.

L’acord definitiu i el text íntegre de la modificació del Reglament s’ha de publicar en el 
BOIB, sense que entri en vigor fins que s’hagi duit a terme aquesta publicació. Així 
mateix, aquest acord d’aprovació definitiva s’ha de notificar a les persones interessades 
que haguessin presentat al·legacions.

TERCER. Concedir audiència prèvia a totes 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 que el seu fi tingui relació 
directa amb l’objecte de la disposició.

El batle,

Manuel Galán Massanet 
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