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ORDENANÇA ESPECIAL D’ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
 
Art. 1.- Objectiu 
 
Facilitar el trasllat/desplaçament d’aquelles persones que tinguin acreditada una 
discapacitat en la que quedi reflectit que tenen una dificultat per la mobilitat.  
 
Art. 2.- Definició 
 
La targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat és una targeta personal i 
intransferible, amb validesa al territori dels estats membres de la Unió Europea i que té 
tres modalitats: 
 

1. Targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat i mobilitat 
reduïda que poden conduir un vehicle,  

2. Targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat i mobilitat 
reduïda, majors de 3 anys, que no poden conduir un vehicle, 

3. Targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat i 
mobilitat reduïda. 
 

Les tres modalitats de targetes d’aparcament permeten, al territori de Catalunya: 

• Estacionar en les reserves de places d'aparcament públiques per a persones 
amb discapacitat, distribuïdes per les zones considerades d'interès en els nuclis 
urbans. 

• Estacionar el vehicle sense cap limitació de temps i sense obtenir el 
comprovant en els estacionaments amb horari limitat (zones blaves, etc.) i a 
les zones de càrrega i descàrrega. 

• Estacionar en qualsevol lloc de la via pública, durant el temps imprescindible, 
sempre que no dificulti la circulació de vehicles o vianants. 

 
Art. 3.- Requisits  
 
La targeta s’atorga únicament en els casos en que se superi el barem de mobilitat 
reduïda que valora el Centre d'Atenció al Disminuït (CAD) de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Requisits de les tres modalitats de targetes d’aparcament per a persones amb 
discapacitat: 

1. Per posseir la targeta d'aparcament individual per a persones amb 
discapacitat de titularitat “conductor”:  

- Cal posseir el certificat de reconeixement de la discapacitat.  
- Cal estar afectat per una discapacitat greu que dificulti la 

mobilitat. Això implica superar el barem de mobilitat reduïda que 
valora el Centre d'Atenció al Disminuït de la Generalitat de 
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 Catalunya, segons el que disposa el Reial decret 1971/1999, de 
23 de desembre, de procediment, declaració i qualificació del 
grau de disminució (BOE de 26/01/2000).  

- Cal ser conductor del vehicle, pel que cal aportar el corresponent 
permís de conducció en vigor.  
 

2. Per posseir la targeta d'aparcament individual per a persones amb 
discapacitat de titularitat no conductores:  
(La targeta és personal i només pot ser vàlida si la utilitza el seu titular, 
com a conductor o passatger) 

- Cal posseir el certificat de reconeixement de la discapacitat.  
- Cal estar afectat per una discapacitat greu que dificulti la 

mobilitat. Això implica superar el barem de mobilitat reduïda que 
valora el Centre d'Atenció al Disminuït de la Generalitat de 
Catalunya que correspongui, segons el que disposa el Reial decret 
1971/1999, de 23 de desembre, de procediment, declaració i 
qualificació del grau de disminució (BOE de 26/01/2000).  
 

3. Per posseir la targeta d'aparcament de transport col·lectiu:  

- El vehicle ha de ser adaptat i destinat al transport col·lectiu de 
persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda.  

- Cal ser una persona física o jurídica titular del vehicle. 
- Cal un informe justificatiu de la necessitat, que realitzarà l'ens 

local.  
 
Art. 4.- Tràmits 
 
Correspon al Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya la 
concessió de les targetes d’aparcament. No obstant això, i d’acord amb el que preveu la 
normativa vigent, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro pot tramitar les targetes 
d’aparcament per a les persones amb discapacitat que estiguin empadronades al 
municipi i compleixin els requisits establerts.  
 
La sol·licitud de la targeta d’aparcament s’haurà de presentar a l’àrea de Serveis Socials, 
on s’informarà de la documentació necessària que cal aportar per a la realització 
d’aquest tràmit.  

Per a la renovació de la targeta s'ha de seguir el mateix procediment que per a la 
sol·licitud inicial. Les targetes caduquen amb caràcter general als 10 anys de la 
concessió. En els supòsits en què la qualificació de la discapacitat sigui provisional, o 
la persona titular no sigui conductora, així com per a les targetes d'aparcament de 
transport col·lectiu, la data de caducitat serà la que indiqui la targeta. 

En cas de pèrdua o robatori de la targeta, cal presentar denuncia a l'ens local 
responsable abans de sol·licitar una nova targeta. 
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Només es faran duplicats quan les targetes vigents s'hagin deteriorat pel seu ús 
ordinari. Cal aportar la targeta deteriorada i dues fotografies tipus carnet, no cal 
repetir tot el tràmit de sol·licitud. 

En cas de defunció o altres circumstàncies que facin perdre el dret, cal lliurar la 
targeta a l’àrea de serveis socials de Santa Cristina d’Aro. 
 
Art. 5.- Creació de places d’estacionament reservades per a persones amb 
discapacitat 
 
La persona titular de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, 
identificada com a titular no conductor, tindrà dret a la reserva de plaça d’aparcament 
quan tenint mobilitat reduïda, sigui menor de 18 anys o, si és més gran, tingui un grau 
igual o superior al 65% (segons el que disposa el Decret 97/2002, de 5 de març sobre la 
targeta d’aparcament amb persones amb discapacitat, article 3.5). 
 
Per sol·licitar la plaça d’aparcament reservat per a persones amb disminució és necessari 
presentar una instància a l’Ajuntament per tal que es valori la necessitat de concedir-la, 
previ informe de la policia local.  
 
Art. 5.1.- Funcionament de les reserves d’estacionament per a persones amb 
discapacitat: 
 
Les places d’estacionament reservades per a persones amb discapacitat s’utilitzaran 
únicament quan la persona beneficiària de la targeta faci ús del vehicle estacionat ja 
sigui com a conductor o no conductor. 
 
La targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat s’haurà de col·locar de manera 
visible en el vehicle (a la part frontal del parabrisa) que condueixi o transporti una 
persona titular de la targeta.  
 
Les places seran senyalitzades a càrrec de l’Ajuntament amb el logotip que apareix a les 
targetes d’aparcament. 
 
L’estacionament en les places reservades per a persones amb discapacitat s’utilitzaran el 
temps mínim imprescindible.  
 
Les reserves, inclòs les que s’han fet per petició personal, no són d’utilització exclusiva. 
Podran ser utilitzades per qualsevol persona que compti amb la targeta d’aparcament. 
 
L’Ajuntament es reserva la facultat de suprimir les reserves, traslladar-les o reduir-les 
segons la necessitat municipal. 
 
No es podrà estacionar en les parades d’autobús públiques. 
 
Art. 6.- Infraccions i Sancions 
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La targeta és personal i només pot ser vàlida si la utilitza el seu titular, com a conductor 
o passatger amb el vehicle adscrit al mateix. 
 
La utilització de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, sense que en 
l’arribada o sortida del vehicle accedeixi el mateix titular de la targeta, serà sancionat 
amb una multa de: 
 

- 200 euros, la primera vegada 
- 400 euros, la segona vegada 
- 600 euros, la tercera vegada i successives (en el termini màxim d’un any) 

 
A més, es multarà l’estacionament indegut del vehicle amb la sanció que correspongui. 
 
La falsificació de targetes donarà lloc a la sanció que correspongui, sense perjudici en el 
seu cas de posar en coneixement de Fiscalia els fets, per si poguessin constituir un 
delicte de falsedat en document públic (art. 392 del Codi Penal). 
 
L’estacionament de vehicles no autoritzats  en les reserves concedides per a persones 
amb discapacitat, podrà donar lloc a la imposició de multa per estacionament indegut, 
així com a la retirada del vehicle per la grua municipal. 
 
 
 


