ORDENANÇA ESPECIAL REGULADORA DE LA SOL·LICITUD, TRÀMIT I
EXPEDICIÓ DE LES TARGETES D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES
AMB MOBILITAT REDUÏDA
El Ple de l’Ajuntament de Quart de Poblet, en la sessió celebrada el dia vint-i-cinc d’octubre de
dos mil setze, aprovà inicialment l’Ordenança Especial reguladora de la sol·licitud, tràmit y
expedició de les targetes d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. L’acord fou
publicat en el BOP núm. 214, de data 7-XI-2016. Atés que el dia 21-XI-2016 va finalitzar el
termini d’exposició al públic i no s’hi van presentar reclamacions ni suggeriments, l’aprovació
ha adquirit caràcter definitiu (BOP núm 249, de data 29-XII-2016).

El text íntegre de l’Ordenança és del tenor literal següent:

ORDENANÇA ESPECIAL REGULADORA DE LA SOL·LICITUD, TRÀMIT I
EXPEDICIÓ DE LES TARGETES D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

PREÀMBUL
La Constitució Espanyola, en l'article 9.2, menciona que ‘els poders públics han de promoure
les condicions perquè la igualtat dels individus i dels grups en què s'integren siguen reals i
efectives, remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la
participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social'. A més en
l'article 49 diu que ‘Els poders públics duran a terme una política d'integració dels disminuïts
físics, sensorials i psíquics, i els emparen especialment per al gaudi dels drets que la Constitució
atorga a tots els ciutadans'.
La competència municipal es reconeix en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, en l'article 25.2.b) en el qual s'estableix que el municipi exercirà, en tot cas,
competències en l'ordenació del trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes, en els termes
de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes.
La Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social del minusvàlid (LISMI) estableix en l'article 60
l'obligació dels ajuntaments d'adoptar mesures adequades per a facilitar l'estacionament dels
vehicles pertanyents a minusvàlids amb greus problemes de mobilitat.
Per la seua banda la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d'accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació, en l'article 15.1,
estableix que ‘A fi de que les persones amb discapacitat que ho necessiten puguen estacionar el
seu vehicle sense veure's obligats a efectuar llargs desplaçaments, els ajuntaments han d'aprovar
normatives que faciliten les dites actuacions'.
La Recomanació 376/98 del Consell de la Unió Europea, aprovada el 4 de juny de 1998, sobre
la creació d'una targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat (98/376/CE. DOCE
núm. L 167 de 12 de juny de 1998), insta que els Estats membres creen una targeta
d'estacionament per a persones amb discapacitat d'acord amb un model comunitari uniforme
reconegut recíprocament per tots els Estats membres.

La Llei 51/2003, de 3 de desembre, d'Igualtat d'Oportunitats, No Discriminació i Accessibilitat
universal de persones amb discapacitat, concep la igualtat d'oportunitats, com l'absència de
discriminació directa o indirecta que tinga la seua causa en la discapacitat, així com l'adopció de
mesures d'acció positiva orientades a evitar o compensar els desavantatges de les persones amb
discapacitat per a participar plenament en la vida política, econòmica, cultural i social.
En l'Ordre de 9 de juny de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge per la qual es
desplega el Decret 39/2004, de 5 de març, del Consell de la Generalitat, en matèria
d'Accessibilitat en el medi urbà, es regula la reserva permanent i tan pròxima com siga possible
dels accessos de vianants, de places d'aparcament degudament senyalitzades per a vehicles que
transporten persones amb discapacitat.
El Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques
d'emissió i ús de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat, estableix les
condicions bàsiques del règim jurídic aplicable a la targeta d'estacionament de vehicles per a
persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda, atorgant en la seua disposició
transitòria primera el termini d'un any a les administracions públiques competents per a adaptar
les seues normes a les previsions d'aquest reial decret.
En aquest sentit el passat 21 de juny de 2016 es va publicar en el DOCV núm. 7810, el Decret
72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la targeta d'estacionament per a vehicles
que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda i s'estableixen les
condicions per a la seua concessió. Aquest decret deroga l'Ordre d'11 de gener de 2001, de la
Conselleria de Benestar Social per la qual es regula la targeta d'estacionament per a vehicles que
transporten persones amb mobilitat reduïda, i estableix les noves condicions per a la concessió
de les dites targetes, ampliant l'àmbit subjectiu dels titulars del dret a obtindre la targeta
d'estacionament, descrivint les noves característiques físiques de les targetes i definint el paper
dels ajuntaments en aquest àmbit.
L'Ajuntament de Quart de Poblet conscient de les dificultats de desplaçament en què es troben
diàriament les persones amb mobilitat reduïda va aprovar, en sessió celebrada el 7 de juny de
2001, la normativa reguladora de sol·licitud, tràmit i expedició de les esmentades targetes,
modificada per la Junta de Govern el 15 de novembre de 2007, a fi de facilitar en la mesura que
es puga la utilització del transport privat mitjançant el vehicle particular, millorant encara més
les condicions d'accessibilitat en el medi urbà.
Considerant els nous desplegaments normatius de l'Estat i de la Comunitat Valenciana i basantse en l'experiència acumulada en aquest municipi, es proposa l'adequació de la normativa de
concessió de les targetes d'acord amb les següents:

BASES
Aquesta ordenança té com a objecte regular la sol·licitud, tràmit i expedició de les modalitats de
targetes d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, per a facilitar la seua circulació,
autonomia personal i integració social i professional.

La targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, és un document de caràcter
administratiu que expedeix l'Ajuntament de Quart de Poblet i que legitima el titular d’aquesta a
utilitzar els aparcaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda, en les vies públiques de

la ciutat i a gaudir dels drets que en el text d'aquesta ordenança s'arrepleguen. La targeta
d'estacionament té validesa en el municipi de Quart de Poblet i en aquells municipis de la Unió
Europea que la reconeguen segons les normatives locals. Les persones titulars de targetes
d'estacionament expedides per una administració pública de la Unió Europea no pertanyent a la
Comunitat Valenciana, d'acord amb la seua normativa aplicable, podran utilitzar-les en aquest
territori amb els mateixos drets i obligacions prevists en la present norma, d'acord amb la
Recomanació 98/376/CE, de 4 de juny de 1998, del Consell de la Unió Europea (DOCE L167
de 12 de juny de 1998).
Titulars del dret a obtindre la targeta d'estacionament.
Podran obtindre la targeta d'estacionament les persones físiques que tinguen reconeguda
oficialment la condició de persona amb discapacitat i disposen de la preceptiva resolució de
reconeixement de discapacitat, emesa pel Centre de Valoració i Orientació de Discapacitat
dependent de l'òrgan competent de la Generalitat, que es troben en alguna de les situacions
següents:
Que presenten mobilitat reduïda, segons l'annex 2 del Reial Decret 1971/1999, de 23 de
desembre, de procediment per a reconeixement, declaració i qualificació del grau de
discapacitat, dictaminada pels equips multiprofessionals de qualificació i reconeixement del
grau de discapacitat i, si és el cas, en la disposició addicional primera del Reial Decret
1056/2014, de 12 de desembre, sobre concessió de la targeta d'estacionament provisional.
Que mostren en l’ull millor una agudesa visual igual o inferior al 0,1 amb correcció, o un camp
visual reduït a 10 graus o menys, dictaminada pels equips multiprofessionals de qualificació i
reconeixement del grau de discapacitat.
Podran així mateix obtindre la targeta d'estacionament les persones físiques o jurídiques titulars
de vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat que
presten serveis socials de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a la dependència a què es
refereix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència, així com els serveis socials a què es refereix el Text Refós
de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, i han d'estar inscrites en el Registre de
Titulars d'Activitats, Centres i Serveis d'Acció Social, de la conselleria competent en matèria de
persones amb discapacitat o diversitat funcional.
A més dels supòsits prevists en els apartats anteriors, podran obtindre la targeta d'estacionament,
amb caràcter excepcional i provisional, per raons humanitàries, les persones físiques que
presenten mobilitat reduïda, encara que aquesta no haja sigut dictaminada oficialment, per causa
d'una malaltia o patologia d'extrema gravetat que supose fefaentment una reducció substancial
de l'esperança de vida que es considera normal per a la seua edat i la resta de condicions
personals, i que raonablement no permeta tramitar en temps la sol·licitud ordinària de la targeta
d'estacionament, d'acord amb el que preveu la disposició addicional primera del Reial Decret
1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'emissió i ús de la
targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat.

Altres requisits de les persones sol·licitants:
Tindre una edat superior a 3 anys
Estar empadronada en el municipi de Quart de Poblet
Les característiques de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat que presenten
mobilitat reduïda, d'acord amb el model comunitari, que figura com a annex, són les següents:
1. Tindrà forma rectangular, amb unes dimensions de 148 mm de longitud i de 106 mm
d'altura, i ha d'estar plastificada.
2. El color serà blau clar, pantone 298 a excepció del símbol blanc que representa una cadira
de rodes sobre fons blau fosc pantone rèflex.
3. El revers i l'anvers, estaran dividits verticalment en dues mitats. Els texts empleats
utilitzaran el castellà i el valencià.
4. En la part superior de l'anvers figurarà la inscripció «Targeta d'estacionament per a
persones amb mobilitat reduïda» en els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.
5. En la mitat esquerra de l'anvers figuraran:
a) El símbol de la cadira de rodes en blanc sobre fons blau fosc, el logotip de la
Generalitat Valenciana i un holograma.
b) El número de la targeta, compost per la sèrie numèrica corresponent precedida de les
sigles següents:
CV/___, si es tracta de persones amb problemes de mobilitat segons recull la base 3.A.
TR/___, en el cas que es tracte de vehicles de transport col·lectiu segons recull la base
3.B.
PR/___, en el cas de les persones que recull la base 3.C.
c) La data de validesa de la targeta.
d) El nom i segell de l'autoritat que expedeix la targeta d'estacionament.
6. En la mitat dreta de l'anvers figuraran:
a) La inscripció «Targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda»
impresa en les altres llengües oficials de l'Estat Espanyol. A continuació, prou separada
i amb caràcters xicotets, la inscripció «Targeta d'estacionament» en les altres llengües
oficials de la Unió Europea.
b) De fons i dins del símbol de la Unió Europea (el cercle de dotze estreles), l'indicatiu
de l'Estat Espanyol (E).
c) La inscripció «Model de la Comunitat Europea» en les llengües oficials de l'Estat
Espanyol.
7. En la part central de l'anvers, en vertical constarà el text «Targeta d'estacionament» en
braille.
8. En la mitat esquerra del revers figuraran:
a) Buit per a la fotografia del titular, per als casos assenyalats en l'article 2.1 i article
2.3.
b) Matrícula del vehicle, en el cas arreplegat en l'article 2.2.
c) Nom i cognoms del titular o la raó social, segons siga procedent.
d) La firma del titular (persona física titular o representant legal, en cas de menors o
persona jurídica).
9. En la mitat dreta del revers figuraran les indicacions següents:
a) «Aquesta targeta autoritza el seu titular a fer ús de les facilitats d'estacionament
vigents en l'Estat en què es trobe».
b) «Quan s'utilitze aquesta targeta, s’ha de col·locar en la part davantera del vehicle de
manera que l'anvers de la targeta siga clarament visible per al seu control».

Drets de les persones titulars i limitacions d'ús.
Les persones titulars de la targeta d'estacionament tindran els següents drets en el municipi de
Quart de Poblet, sempre que exhibisquen de forma visible la targeta en l'interior del vehicle:
i. Reserva de plaça d'aparcament, amb l'oportuna sol·licitud prèvia i justificació de la necessitat
d’acord amb les condicions que establisquen les ordenances locals, en lloc pròxim al domicili o
lloc de treball. La plaça s’ha de senyalitzar amb el símbol internacional d'accessibilitat.
Estacionament en els llocs habilitats per a les persones amb discapacitat, sempre que la persona
titular de la targeta viatge en el vehicle a l'arribada o a l'eixida.
Estacionament en les zones d'aparcament de temps limitat durant el temps necessari, sense
perjudici del que estableix la disposició transitòria tercera del Decret 72/2016, de 10 de juny, del
Consell.
Parada o estacionament en les zones reservades per a càrrega i descàrrega, en els termes
establits per les ordenances locals, sempre que no s'ocasionen perjudicis als vianants o al trànsit.
Parada en qualsevol lloc de la via, per motius justificats i pel temps indispensable, sempre que
no s'ocasionen perjudicis als vianants o al trànsit i d'acord amb les instruccions dels agents de
l'autoritat.
Accés a vies, àrees o espais urbans amb circulació restringida a residents sempre que la
destinació es trobe en l'interior d'aquesta zona.
La possessió de la targeta d'estacionament en cap cas suposarà autorització per a estacionar en
zones de vianants, en passos de vianants, en els llocs i supòsits en què estiga prohibit parar,
llocs que obstruïsquen guals o eixides d'emergència, zones delimitades per raons de seguretat
pública i espais que reduïsquen carrils de circulació.
La possessió de la targeta no eximirà de la possible sanció que puga correspondre per estacionar
en els llocs assenyalats en l'article anterior. En aquests supòsits el procediment sancionador serà
el que s’estableix amb caràcter general per a les infraccions de trànsit.

Obligacions de les persones titulars de la targeta:
La persona titular de la targeta d'estacionament està obligada a:
Utilitzar-la correctament d'acord amb les condicions d'ús previstes en aquesta ordenança.
Col·locar la targeta d'estacionament en el tauler de control del vehicle o adherir-la al parabrisa
davanter per l'interior, sempre amb el document original, de manera que siga clarament visible i
llegible des de l'exterior.
Identificar-se quan així li ho requerisca un agent de l'autoritat, acreditant la seua identitat amb el
document nacional d'identitat, número d'identificació fiscal, targeta de residència o qualsevol
altre document oficial identificatiu, sense el qual no podrà fer ús de la targeta d'estacionament.
Els menors de 14 anys podran acreditar la seua identitat mitjançant l'exhibició del document de
reconeixement de grau de discapacitat.
Col·laborar amb els agents de l'autoritat per a evitar, en el major grau possible, els problemes de
trànsit que puguen ocasionar en exercitar els drets que els confereix la utilització de la targeta
d'estacionament.
Tornar la targeta d'estacionament caducada en el moment de la renovació o al terme de la seua
vigència.

L'incompliment d'aquestes obligacions podrà donar lloc a la cancel·lació de la targeta
d'estacionament o a la seua retirada temporal, sense perjudici de les sancions previstes per
l'ordenament jurídic. Així mateix, la utilització fraudulenta de la targeta d'estacionament, tant
per persones físiques com per persones jurídiques, donarà lloc a la seua cancel·lació, sense
perjudici de les sancions previstes per l'ordenament jurídic.

L'Ajuntament concedirà la targeta d'estacionament d'acord amb el procediment següent:
L'expedient s'iniciarà a sol·licitud de la persona interessada mitjançant imprés normalitzat
municipal, que es presentarà en el registre general d'entrada de l'ajuntament de residència de la
persona sol·licitant, sense perjudici de poder presentar-la en els altres llocs prevists en la
legislació aplicable en matèria de procediment administratiu comú.
Podrà sol·licitar-la la pròpia persona titular o el seu representant legal. La titularitat de la
targeta, en tot cas, serà exercida per la persona que reunisca els requisits establits en aquesta
ordenança.
La documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud, sempre que no es trobe ja en
poder de l'Ajuntament, serà la següent:
En el cas de persones amb discapacitat:
Còpia compulsada de la resolució de reconeixement de la condició de persona amb discapacitat.
Dictamen relatiu a la seua mobilitat, amb especificació de la condició de mobilitat reduïda i, si
és el cas, del termini de revisió. O, si és el cas, dictamen acreditatiu de la condició de persona
amb ceguera, deficiència visual greu i sordoceguera, amb especificació del seu nivell d'agudesa
visual i/o camp visual i del seu caràcter permanent. Aquest dictamen ha de ser emés pels
Centres de Valoració i Orientació de Discapacitat, d'acord amb el que assenyala l'article 2.1.B
del Decret 72/2016, de 10 de juny, del Consell.
Acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant legal, si és el cas.
Dues fotos mida de carnet del titular.
En el cas de persones físiques o jurídiques titulars de vehicles destinats exclusivament al
transport col·lectiu de persones amb discapacitat:
Fotocòpia del permís de circulació.
Declaració responsable firmada pel seu titular que l'entitat es troba inscrita en el Registre de
Titulars d'Activitats, Centres i Serveis d'Acció Social de la conselleria competent i que el
vehicle la matrícula del qual s'indica està destinat exclusivament al transport col·lectiu de
persones amb discapacitat que presten serveis socials de promoció de l'autonomia personal i
d'atenció a la dependència, així com els serveis socials a què es refereix el Text Refós de la Llei
General de drets de les persones amb discapacitat i d'inclusió social.
Acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant legal, si és el cas.
En el cas de persones que presenten mobilitat reduïda, encara que aquesta no haja sigut
dictaminada oficialment, per a poder accedir a la targeta d'estacionament amb caràcter
excepcional i provisional:

Informe de metge especialista dels serveis públics de salut, que acredite la malaltia o patologia
d'extrema gravetat, les carències de mobilitat i la reducció substancial de l'esperança de vida,
que ha de ser verificat i validat per la inspecció sanitària.
Acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant legal, si és el cas.
Dues fotos mida de carnet del titular.
El procediment finalitzarà mitjançant una resolució dictada per l'òrgan competent de
l'ajuntament. El termini màxim per a resoldre i notificar serà de tres mesos comptats des de la
data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'ajuntament; això sense perjudici
de la possibilitat de suspendre el procediment en els termes establits en la norma de procediment
administratiu. Transcorregut el termini màxim establit sense que s'haja dictat i notificat
resolució expressa, la sol·licitud es podrà entendre estimada, sense que això eximisca de
l'obligació legal de resoldre.
La resolució posarà fi a la via administrativa.
Les sol·licituds de persones empadronades a Quart de Poblet, seran informades pel departament
de Mobilitat de l'Ajuntament, encarregat de la tramitació, elevant proposta de resolució de
concessió, renovació o denegació de la targeta a l'òrgan competent de l'ajuntament, qui resoldrà.

Validesa
La validesa de la targeta s’especifica en aquesta, i dependrà de dos factors: edat de la persona
titular i característiques del dictamen sobre la mobilitat, en relació a si és permanent o temporal,
en cas de ser persona física.
Per a majors de 18 anys, el termini de validesa es fixarà en 10 anys a comptar de la data
d'expedició de la targeta, sempre que el dictamen determine l'existència d'una mobilitat reduïda
o ceguera, deficiència visual greu i sordoceguera amb caràcter permanent. Quan la mobilitat
reduïda siga de caràcter temporal, la validesa de la targeta està marcada pel termini d'aquella.
En el cas que la persona titular tinga una edat inferior a 18 anys, el termini de validesa serà com
a màxim de 5 anys, llevat que la duració de la mobilitat reduïda fixada en el dictamen assenyale
un termini inferior, i en aquest cas s’ha d'ajustar a aquell.
Per a persones físiques o jurídiques que transporten en vehicle d'ús col·lectiu a persones amb
discapacitat, el termini de validesa serà com a màxim de 5 anys, sense perjudici de la seua
renovació.
Per a persones físiques a qui s'expedisca una targeta amb caràcter excepcional i provisional, per
raons humanitàries, la seua validesa tindrà una duració màxima d'un any, i podrà prorrogar-se
per un període igual, sempre que es mantinguen les condicions inicials requerides per al seu
atorgament.
Les persones titulars de la targeta, els seus representants legals o els seus hereus han de retornar
a l'ajuntament la targeta d'estacionament al terme de la seua vigència i, si és el cas, per defunció
o per pèrdua dels requisits que van motivar-ne la concessió.

Renovació de la targeta.
La renovació de la targeta està condicionada al següent:
Persones majors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguera, deficiència visual greu i
sordoceguera amb dictamen permanent. Renovació als 10 anys. L'ajuntament comprovarà els

requisits de vida i empadronament i la persona interessada aportarà 2 fotografies de mida de
carnet.
Persones majors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguera, deficiència visual greu i
sordoceguera amb dictamen temporal. Renovació en la data en què finalitza la temporalitat. En
aquest cas la renovació exigeix per part de la persona interessada un nou dictamen de mobilitat i
2 fotografies de mida de carnet. L'ajuntament comprovarà els requisits de vida i
d'empadronament.
Persones menors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguera, deficiència visual greu i
sordoceguera. La renovació es produirà en la data assenyalada per la temporalitat i no podrà ser
superior a 5 anys i exigeix que l'interessat present un nou dictamen.
Persones físiques o jurídiques que transporten en vehicle d'ús col·lectiu a persones amb
discapacitat. L'ajuntament comprovarà els requisits de condicions d'ús d’aquest transport
col·lectiu a centres i serveis socials especialitzats per a persones amb discapacitats.
La persona interessada ha de presentar la sol·licitud de renovació, si és el cas, tres mesos abans
de la data de finalització de la validesa de l'anterior, per a poder disposar de la nova targeta,
sense perjudici del que estableix l'apartat següent.
D'acord amb el que disposa l'article 10 del Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual
es regulen les condicions bàsiques d'emissió i ús de la targeta d'estacionament per a persones
amb discapacitat:
La presentació de la sol·licitud de renovació de la targeta d'estacionament en el termini previst
prorroga la validesa de l'emesa anteriorment fins a la resolució del procediment.
En el cas que la sol·licitud es presente dins dels noranta dies naturals posteriors a la data en què
haja finalitzat la vigència de l'última targeta emesa, s'entendrà que subsisteix la dita vigència
fins a la resolució del corresponent procediment de renovació.
En tot cas, per a renovar la targeta d'estacionament és imprescindible que la persona titular
mantinga els requisits exigits per al seu atorgament.
En tots els casos, l'entrega de la nova targeta requereix que la persona interessada deposite en
l'ajuntament l'antiga.
La renovació de la targeta també pot produir-se per sostracció, deteriorament o pèrdua. En el cas
de sostracció, exigirà que per part de la persona interessada es presente justificació de la
denúncia. En el cas de deteriorament la persona interessada presentarà la targeta deteriorada.
L'ajuntament emetrà la nova targeta amb la mateixa data de validesa que l'anterior. Podrà
emetre's un justificant d'aquesta situació, als efectes oportuns.
Tota targeta caducada serà nul·la a tots els efectes.

Condicions d'ús de la targeta d'estacionament.
Les condicions generals d'ús de la targeta d'estacionament per a la seua utilització són les
següents:

La targeta d'estacionament de vehicles per a persones amb discapacitat només pot utilitzar-se en
format original, i no tindrà validesa qualsevol tipus de fotocòpia o reproducció d’aquesta.
La targeta serà única, personal i intransferible, i només podrà ser utilitzada quan el seu titular
siga transportat en el vehicle o aquest siga conduït per la persona amb discapacitat titular
d'aquella.
La targeta d'estacionament expedida a favor de persona física o jurídica a què es refereix la base
3.B estarà vinculada a un número de matrícula de vehicle destinat al transport col·lectiu i serà
únicament eficaç quan el vehicle transporte de forma efectiva a les persones a què es refereix el
dit article.
La targeta ha de ser col·locada en el parabrisa davanter, de manera que el seu anvers siga
llegible des de l'exterior del vehicle i s’ha d’exposar per al seu control, si l'autoritat competent
així ho requereix.
L'ús de la targeta d'estacionament està subordinat al fet que el seu titular mantinga els requisits
exigits per al seu atorgament i condicions d'ús establides reglamentàriament, d'acord amb el que
disposa aquest decret i l'article 6 del Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es
regulen les condicions bàsiques d'emissió i ús de la targeta d'estacionament per a persones amb
discapacitat.
La persona titular de la targeta ha de complir les indicacions de la Policia Local en cas de
l'aplicació de les condicions específiques per a cada espai reservat.
En el supòsit d'incompliment de les condicions d'ús, prèviament constatat per agents municipals
o de l'autoritat competent, podrà instruir-se expedient sancionador d'acord amb el que estableix
la legislació vigent. La mesura sancionadora serà dictada per resolució de l'òrgan competent de
l'ajuntament, a proposta del departament de Mobilitat de l'Ajuntament, a través del pertinent
procediment contradictori, amb tràmit d'audiència a la persona interessada, sense perjudici de la
possible obertura d'un procediment sancionador, en cas d'existència d'infracció, segons
establisca la legislació vigent.
La policia local que detecte un possible ús indegut o fraudulent de la targeta d'estacionament la
podrà retindre de forma cautelar fins a la resolució del procediment de sanció.

Les actuals targetes d'estacionament emeses continuen vigents, segons el termini de validesa
establit en la corresponent autorització municipal. En el termini de dos anys des de l'aprovació
d’aquesta ordenança es procedirà a actualitzar les targetes emeses per unes altres de noves amb
el nou format de targeta normalitzat, mantenint el període de vigència d’aquestes.
Derogació normativa. Queda derogada la normativa anterior aprovada per la corporació sobre
concessió de targetes d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

MODEL DE TARGETA D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT QUE PRESENTEN MOBILITAT REDUÏDA

