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Actuació d’ofici 2/2016

Recomanació de la Sindica dirigida a l’Ajuntament relativa a l’execució
del Reial Decret 1056/2014 pel que fa la concessió excepcional d’una
targeta provisional d’estacionament per a persones amb malalties
d’extrema gravetat
El 12 de desembre de 2014, el Govern espanyol va aprovar el Reial Decret
1056/2014 pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la
targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat i, per primer cop,
recollint una demanda històrica, preveu un supòsit de concessió excepcional de
la targeta d’estacionament per raons humanitàries. El motiu és que, amb
freqüència, la gravetat i evolució de la malaltia que provoca la reducció de la
mobilitat no permet tramitar en temps la sol·licitud del reconeixement de la
discapacitat i de la corresponent targeta d’estacionament.

Val a dir que les persones destinatàries són persones que presentin mobilitat
reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa d’una
malaltia o patologia d’extrema gravetat que li suposi fefaentment una reducció
substancial de l’esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i
demés condicions personals, i que raonablement no permeti tramitar en temps
la sol·licitud ordinària de targeta d’aparcament.

Al respecte, però, la Generalitat de Catalunya va emetre el febrer de 2015 una
circular on informava als ens locals que, de moment, no era d’aplicació a
Catalunya la disposició addicional primera de l’esmentat Reial Decret
1056/2014 en tant que no es consensuessin els criteris d’emissió de la targeta,
d’acord amb el que estableix el punt 5 de la disposició addicional primera, així
com la disposició transitòria primera que dóna marge d’un any per a l’adaptació
de la norma autonòmica a les previsions del Reial Decret esmentat.
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Abans de finalitzar l’any 2105, el Departament de Benestar Social i Família i el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya han subscrit un conveni
de col·laboració que estableix el circuit per a la concessió de les targetes
d’aparcament provisional, essent ja possible la concessió excepcional
d’aquestes targetes per raó de malalties d’extrema gravetat.

El CIRCUIT establert, tal i com la Generalitat de Catalunya ha informat als ens
locals mitjançant circular, és el següent:

La persona interessada ha de sol·licitar la targeta provisional d’aparcament
segons model d’imprès normalitzat de sol·licitud a l’òrgan competent que atorga
les targetes d’aparcament ordinàries per a persones amb discapacitat (ens
locals), acompanyant-la de l’informe mèdic necessari emès pel Servei Públic de
Salut per a l’acreditació dels requisits per a la targeta d’aparcament provisional.

a) L’ens local enviarà com més aviat millor (preferiblement en un termini inferior
a 7 dies) la informació mèdica a l’Equip de Valoració i Orientació (EVO) del
Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) corresponent per zona.

b) L’EVO prioritzarà la resposta de validació en el termini de 10 dies hàbils,
segons un model normalitzat, i sense perjudici que es pugui demanar
informació complementària per resoldre la petició en cas de dubtes.

c) Un cop l’ens local tingui la validació positiva de l’EVO, atorgarà una targeta
d’aparcament provisional a nom de la persona interessada, de la modalitat
titular no conductor, i amb vigència no superior a un any. Si la valoració és
negativa, no s’atorgarà la targeta.
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La Sindica mitjançant aquesta actuació d’ofici vol remarcar la importància de
l’execució d’aquest Reial Decret 1056/2014 pel que fa la concessió excepcional
de la targeta d’estacionament per raons humanitàries i demana a l’Ajuntament
prendre les mesures oportunes per garantir el compliment del que es disposa
en aquesta norma, agilitzant i simplificant els tràmits per a que les persones
que estan en situacions de salut delicades per raó de malalties greus puguin
sol·licitar i obtenir aquesta targeta en el temps més breu possible per contribuir
a augmentar la seva autonomia i mobilitat.

Així mateix, aquesta Sindica manifesta la seva voluntat de fer difusió d’aquesta
actuació d’ofici fent-la arribar als terrassencs i terrassenques per tal que siguin
coneixedors de l’existència del dret que tenen les persones que reuneixen els
requisits per la concessió excepcional de la targeta d’estacionament per raons
humanitàries, tot recordant que una de les funcions primordials de la Síndica es
vetllar pels drets de tota la ciutadana en defensa de la vida independent i de la
protecció de les persones més vulnerables.
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