ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT AL MUNICIPI DE VILA-SACRA

ATESA LA NECESITAT DE CONCESSIÓ DE RESERVES D’ESTACIONAMENT A LA
VIA PÚBLICA PER PERSONES AMB DISCAPACITAT, AIXI COM LES REFERENTS
A L’APLICACIO ESPECIFICA EN EL NOSTRE MUNICIPI DE LES REFERENTS
PARADES I ESTACIONAMENTS DELS TITULARS DE TARGETA D’APARCAMENT
DE VEHICLES PER PERSONES AMB DISCAPACITAT I DE PERSONES
DISCAPACITADES QUE NO TENEN L’ESMENTADA TARJETA, es dicta per
l’ajuntament de Vila-sacra en virtut de l’apoderament legal conferit pel Títol XI
de la Llei 7/1985 de bases del règim local la present ordenança.
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
La present ordenança té per objecte regular les condicions d’estacionament a
la via pública per a persones amb discapacitat d’aquest municipi, és a dir, la
utilització privativa o aprofitament especial per estacionament de vehicles en
zones reservades a la via pública urbanitzada per a aparcament exclusiu.

Article 2.- Normes generals
Els/les titulars de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat
poden sol.licitar i gaudir d’una reserva d’estacionament personalitzada propera
al seu domicili, lloc de treball o centre d’estudis d’acord amb els termes regulats
en el present reglament
Per gaudir de la prestació esmentada serà requisit imprescindible la utilització
de l’original de la targeta d’aparcament que és personal i intransferible, de
manera que els familiars o altres persones, només la podran utilitzar per
acompanyar o recollir a la persona titular .
Aquelles persones que no tinguin reconeguda la disminució per la forma
legalment establerta caldrà que acreditin la disminució davant de l’ajuntament i
serà aquest qui valorarà discrecionalment la necessitat o no de la reserva
d’aparcament.
Article 3.- Reserves d’estacionament personalitzades

Els titulars de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat en la
modalitat de targeta per a conductors/es poden sol.licitar i gaudir de reservar
d’estacionament personalitzada pròxima al seu domicili en les condicions
següents.
-

Es mantindrà vigent en tot moment sense restriccions horaries i s’ubicarà
el més a prop possible del domicili.
Es senyalitzarà amb pintura a terra l’esmentada reserva i hi constarà la
matricula del vehicle autoritzat amb el pictograma internacional
La reserva es concedirà per un termini de 2 anys , passats els quals
caldrà procedir a la seva renovació

Article 4.- Requisits
1- Estar empadronat en el domicili prop del que es demana la reserva
2- No disposar de plaça d’aparcament de propietat o de lloguer que sigui
accessible
3.- Acreditar una disminució de més del 65%
Article 5.- Documentació a presentar

-

DNI
Certificat d’empadronament
Documentació del vehicle del que s’és titular o que es preten estacionar
Carnet de conduir
Certificat de disminució i reconeixement del grau

En cas que sigui necessari per a estacionar davant el lloc de treball o centre
d’estudis caldrà a més certificat del centre on es faci constar certament
l’assistència i matricula així com l’horari i curs , i serà vàlid només durant aquest
periode. En cas de sol.licitar-ho pel lloc de treball caldrà presentar certificat de
l‘empresa i contracte de treball en el mateix sentit i en idèntics termes i ,
igualment tindrà la durada del contracte.
En qualsevol cas , només es podrà otorgar una sola reserva per titular disminuït
en tot el terme municipal.
Article 6.- Titulars no conductors
Els titulars de targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat en la
modalitat de targeta per a no conductors/es poden sol.-licitar i gaudir de la
reserva d’estacionament propera al seu domicili. La reserva es farà per 1 any,

passat el qual caldrà fer l’oportuna renovació, excepte que el titular sigui un
menor , que se li concedirà per 4 anys.
Els requisits i documents a presentar seran els que es fixen a l’art 4 i 5
d’aquesta ordenança.En tot cas , en supòsit que sigui menor d’edat caldrà
l’oportuna targeta i en cas de ser majors d’edat caldrà acreditar una
discapacitat del 65%.
Així mateix caldrà aportar certificat de convivencia de la persona que convisqui
amb el titular de la targeta i documentació del vehicle del que sigui conductor
Article 7.- Procediment de renovació
L’ajuntament notificarà la finalització de la reserva dos mesos abans del termini
i els titulars hauran de presentar la documentació precisa i requerida en el plaç
d’1 mes des de la notificació.Malgrat això, es mantindrà la reserva mentre no hi
hagi resolució expressa de contrari.
En el supòsit que abans de finalitzar el termini no s’hagi presentat sol.licitud de
renovació es considera que s’ha renunciat.
Article 8.- Modificació i renovacions
Les autoritzacions concedides podrans er revocades pels següents motius:
a) Modificació de les circumstancies que varen permetre la seva autorització
b) La no utilització de la reserva en un periode superior a 3 mesos
c) La utilització inadeqüada i reiteradament de la reserva
Els titulars de la reserva estan obligats a comunicar qualsevol modificació de
les circumstàncies que van permetre la concessió de la reserva i aixi mateix hi
resten obligats els familiars en cas de defunció o ingrès en centre assistencial
del titular de la reserva

Article.- 9 Règim sancionador

La utlització de fotocòpies de la targeta d’aparcament dona lloc a la
infracció que implica una sanció de 100 euros, i així mateix la revocació
de la reserva en cas que la infracció sigui novament reiterada
La mala utilització o utilització incorrecte de la reserva dóna lloc a la
imposició al conductor/a d’una sanció per import de 200 euros. La

reiteració d’aquesta infracció porta aparellada a més de l’import de 200
euros més, la revocació de la reserva .
Article 10 .- La present ordenança deroga les regulacions contingudes
en ordenances i reglaments o disposicions municipals aprovats amb
anterioritat en tot allò que les contradiguin.

