Reglament municipal regulador de l’estacionament per a persones amb discapacitat.
Objecte
El present reglament té com objecte recopilar en un sol text les normes relatives a la concessió de
reserves d’estacionaments a la via pública per persones amb discapacitat, així com les referents a la
aplicació específica a la nostra ciutat de les referents a les parades i estacionaments dels titulars de
targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat.
Normes Generals
Article 1. Normes Generals
Els/les titulars de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat poden sol·licitar i gaudir de
les prestacions següents:
1.1 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.
1.2 Podran estacionar els seus vehicles en qualsevol lloc de la via pública, durant el temps
imprescindible, i sempre que no perjudiquin la circulació de vehicles o vianants, excloent-se
expressament l’estacionament en carril bus, parades d’autobús i taxi, carril bici, reserves
d’estacionament personalitzades per a persones amb discapacitat quan no siguin els/les titulars de la
reserva, passos de vianants i estacionaments sobre la vorera.
1.3 Podran estacionar sense limitació temporal en les zones de càrrega i descàrrega, excepte en les
referents a obres.
1.4 Podran estacionar gratuïtament i sense límit de temps a les zones d’estacionament regulat per
parquímetre.
Per gaudir de les prestacions abans esmentades serà requisit indispensable la utilització de l’original de
la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat, així mateix s’indica que la targeta
és personal i intransferible, de manera que els familiars o altres persones només la podran utilitzar per
acompanyar o recollir a la persona titular.
Reserves d’estacionament personalitzades
Article 2. Titulars conductors/res:
Els/Les titulars de la Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat en la modalitat de targeta
per a conductors/res poden sol·licitar i gaudir de reserva d’estacionament personalitzada pròxima al seu
domicili, lloc de treball o centre d’estudis d’acord amb les següents condicions
2.1 Domicili
Característiques:
a) Es mantindrà vigent en tot moment, sense restriccions horàries, s’ubicarà el més a prop possible del
domicili, excepte en el cas que es tracti de residents en la illa de vianants o en zones amb circulació
limitada en que s’ubicaran fora de la zona exclosa.
b) Es senyalitzarà amb una senyal vertical de prohibició en que hi constaran les matrícules dels vehicles
autoritzats, en un nombre màxim de dues, així com amb la pintura al terra del pictograma internacional,
podent-se afegir el pictograma que adverteix de la retirada per la grua.
c) La reserva es concedirà per un termini de quatre anys passats els quals caldrà procedir a la seva
renovació.
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Requisits:
a) Estar empadronat/ada en el domicili prop del que es demana la reserva.
b) No disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer accessible i propera al domicili destinada
als vehicles esmentats. (En el cas de figurar dos vehicles s’admetrà la disponibilitat d’una plaça, atès
que no es pot utilitzar la reserva de manera simultània).
Documentació a aportar
a) DNI o permís de residència.
b) Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat
c) Documentació dels vehicles.
d) Carnet de conduir.
e) Declaració jurada relaltiva al requisit b)
En tots els casos caldrà aportar fotocòpia compulsada o bé l’original i una fotocòpia que serà validada
en el moment de la presentació, retornant-se l’original.
2.2 Lloc de treball
Característiques:
a) Es concedirà exclusivament per la franja horària i dies de la setmana en que treballi el/la titular de la
targeta, s’ubicarà el més a prop possible del lloc de treball, excepte en el cas que es tracti de negocis
ubicats en la illa de vianants o en zones amb circulació limitada en que s’ubicaran fora de la zona
exclosa.
b) Es senyalitzarà amb una senyal vertical de prohibició en que hi constaran les matrícules dels vehicles
autoritzats, en un nombre màxim de dues, així com amb la pintura al terra del pictograma internacional,
podent-se afegir el pictograma que adverteix de la retirada per la grua.
c) En el cas de contractes laborals de durada superior a sis mesos es concediran pel termini del
contracte amb un màxim de quatre anys, passats els quals caldrà procedir a la seva renovació.
Requisits:
a) Disposar de contracte laboral amb durada superior a sis mesos.
f) No disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer destinada a l’estacionament del vehicle
utilitzat pel/la titular de la targeta propera al lloc de treball.
b) Que l’empresa no disposi de llocs d’estacionament per treballadors/treballadores amb discapacitat.
Documentació a aportar
a) DNI o permís de residència.
b) Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat
c) Documentació del vehicle
d) Carnet de conduir.
e) Certificat de la empresa en que consti la durada del contracte, l’horari de prestació de serveis i el fet
de no disposar d’estacionaments per persones treballadores amb discapacitat.
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g) Declaració jurada relativa al fet de no disposar de cap plaça d’aparcament de propietat o lloguer
destinada a l’estacionament del vehicle utilitzat per la persona titular de la targeta propera al lloc de
treball.
En tots els casos caldrà aportar fotocòpia compulsada o bé l’original i una fotocòpia que serà validada
en el moment de la presentació, retornant-se l’original.
2.3 Centre d’estudis
Característiques:
a) Es concedirà exclusivament per la franja horària i dies de la setmana en que accedeixi al centre
d’estudis el/la titular de la targeta, s’ubicarà el més a prop possible del centre d’estudis, excepte en el
cas que es tracti de centres ubicats en la illa de vianants o en zones amb circulació limitada en que
s’ubicaran fora de la zona exclosa.
b) Es senyalitzarà amb una senyal vertical de prohibició en que hi constaran les matrícules dels vehicles
autoritzats, en un nombre màxim de dues, així com amb la pintura al terra del pictograma internacional,
podent-se afegir el pictograma que adverteix de la retirada per la grua.
c) Es concedirà pel temps de durada dels estudis.
Requisits:
a) Que els estudis a realitzar tinguin una durada continuada superior a sis mesos.
h) No disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer destinada a l’estacionament del vehicle
utilitzat pel/la titular de la targeta propera al centre d’estudis.
b) Que el centre d’estudis no disposi de places d’aparcament per alumnes amb discapacitat.
Documentació a aportar
a) DNI o permís de residència.
b) Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat
c) Documentació del vehicle
d) Carnet de conduir.
e) Certificat del centre d’estudis en que constin els estudis a realitzar la durada del curs, l’horari lectiu i
el fet de no disposar d’estacionaments per alumnes amb discapacitat.
i) Declaració jurada relativa al fet de no disposar de cap plaça d’aparcament de propietat o lloguer
destinada a l’estacionament del vehicle utilitzat pel/la titular de la targeta propera al centre d’estudis.
En tots els casos caldrà aportar fotocòpia compulsada o bé l’original i una fotocòpia que serà validada
en el moment de la presentació, retornant-se l’original.
Article 3. Titulars no conductors/res:
Els/Les titulars de la Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat en la modalitat de targeta
per a no conductors/res poden sol·licitar i gaudir de reserva d’estacionament personalitzada propera al
seu domicili d’acord amb les condicions que s’indiquen tot seguit, en cap cas tindran dret a reserves en
relació amb el lloc de treball o el centre d’estudis.
3.1 Domicili
Característiques:
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a) Es mantindrà vigent en tot moment, sense restriccions horàries, s’ubicarà el més a prop possible del
domicili, excepte en el cas que es tracti de residents en la illa de vianants o en zones amb circulació
limitada en que s’ubicaran fora de la zona exclosa.
b) Es senyalitzarà amb una senyal vertical de prohibició en que hi constaran les matrícules dels vehicles
autoritzats, en un nombre màxim de dues, així com amb la pintura al terra del pictograma internacional,
podent-se afegir el pictograma que adverteix de la retirada per la grua.
c) La reserva es concedirà per un termini de dos anys passats els quals caldrà procedir a la seva
renovació, excepte en el cas que els/les titulars siguin menors d’edat, en que es concedirà per un
període de quatre anys.
Requisits:
a) Estar empadronat/ada en el domicili prop del que es demana la reserva tant la persona titular no
conductora com la persona conductora del vehicle que estarà autoritzar a utilitzar la reserva d’acord
amb les normes de l’article 2.
b) No disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer accessible i propera al domicili destinada
als vehicles esmentats. (En el cas de figurar dos vehicles s’admetrà la disponibilitat d’una plaça, atès
que no es pot utilitzar la reserva de manera simultània).
c) Ser el/la titular de la targeta menor de 18 anys i en cas de majors tenir una discapacitat superior al 65
%
Documentació a aportar
a) DNI o permís de residència de la persona titular de la targeta
b) Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat
c) DNI, Documentació del vehicle i Carnet de conduir de la persona que convisqui amb el / la titular de la
targeta i demani l’autorització per utilitzar la reserva d’acord amb les normes de l’article 2.
d) Declaració jurada relativa al requisit b) referida tant a la persona titular de la targeta com a la persona
que convisqui amb el / la titular de la targeta i demani l’autorització per utilitzar la reserva.
En tots els casos caldrà aportar fotocòpia compulsada o bé l’original i una fotocòpia que serà validada
en el moment de la presentació, retornant-se l’original.
Article 4. Procediment de concessió.
Les persones titulars de les targetes o els / les tutores legals en cas de menors d’edat hauran de
presentar la sol·licitud amb la documentació requerida en cada cas, que un cop valorada per
l’ajuntament haurà de ser resolta en el termini de quinze dies
Article 5. Procediment de renovació.
L’ajuntament de Terrassa notificarà a les persones titulars de les targetes o els / les tutores legals en
cas de menors d’edat amb una antelació mínima de dos mesos la data de finalització de l’autorització
per a la reserva vigent, i aquestes persones hauran de presentar en el termini d’un mes des de la
notificació, la documentació requerida en cada cas, havent-se de resoldre la petició de renovació en el
període de quinze dies des de la presentació, mantenint-se la reserva mentre no hi hagi resolució
expressa en sentit contrari.
En el cas que abans de finalitzar el termini esmentat en l’apartat anterior no s’hagi presentat la sol·licitud
de renovació es considerarà que l’interessat/ da hi renúncia, i així es notificarà, procedint-se a la retirada
de la senyalització corresponent a la reserva un cop transcorregut el termini d’un mes des d’aquesta
notificació.
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Article 6. Modificacions i revocacions.
Les autoritzacions concedides podran ser revocades pels següents motius:
a) Modificació de les circumstàncies que van permetre la seva autorització.
b) No utilització de la reserva per un període superior a 3 mesos.
c) Utilització inadequada i reiteradament de la reserva.
Els / Les titulars de les reserves estan obligats a comunicar qualsevol modificació de les circumstàncies
que van permetre la concessió de la reserva com canvis de domicili, de vehicle, així mateix resten
obligades les persones familiars en cas de defunció o ingrés permanent en centre assistencial del/ de la
titular de la reserva.
Les circumstàncies indicades hauran de ser acreditades pels serveis administratius corresponents i
notificades als/les titulars per tal que puguin formular les al·legacions que estimin oportunes abans de la
resolució definitiva.
Règim Sancionador
Article 7
La utilització de fotocòpies de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, a banda de no
sortir efectes pel gaudi dels drets establerts en l’article 1r, donarà lloc, en la primera ocasió en que es
detecti la infracció, a la notificació a la persona titular de la targeta o el/la tutor/a legal en cas de ser
menor d’edat d’aquesta circumstància, advertint-lo que en cas de repetir-se aquest fet podrà ser
sancionat.
En cas de repetir-se la utilització de fotocòpies un cop advertit el/la titular d’aquest fet, serà objecte
d’una sanció per import de 100 EUR.
La reiteració en la infracció abans esmentada suposarà una sanció per import de 200 EUR, la proposta
de retirada de la targeta, i en el cas de disposar el/la titular de reserva d’estacionament a la via pública,
la revocació de l’esmentada reserva.
Article 8
La utilització de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat en la modalitat no conductor
quan no sigui per acompanyar o recollir a la persona titular, a banda de no sortir efectes pel gaudi dels
drets establerts en l’article 1r, donarà lloc a la imposició al/la conductor/a d’una sanció per import de 200
EUR.
Article 9
La utilització de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat en la modalitat de conductor/a
per persona diferent al/ a la titular, a banda de no sortir efectes pel gaudi dels drets establerts en l’article
1r, donarà lloc, en la primera ocasió en que es detecti la infracció, a la notificació a la persona titular de
la targeta d’aquesta circumstància, amb l’advertència que en cas de repetir-se aquest fet podrà ser
sancionat/da.
En cas de repetir-se aquesta utilització incorrecte un cop formulada l’advertència anterior, el/la titular
d’aquest fet, serà objecte d’una sanció per import de 100 EUR.
La reiteració en la infracció abans esmentada suposarà una sanció per import de 200 EUR, la proposta
de retirada de la targeta, i en el cas de disposar el/la titular de reserva d’estacionament a la via pública,
la revocació de l’esmentada reserva.
Article 10
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L’estacionament en espais reservats a persones amb discapacitat sense disposar de la corresponent
targeta serà objecte d’atenció prioritària i sanció per part de la policia municipal, i així mateix de retirada
per part de la grua municipal, tant a la via pública com en els aparcaments d’accés lliure ubicats en
recintes privats d’utilització pública.
Disposició Transitòria 1ª
Els / les titulars de reserves concedides amb anterioritat a l’aprovació del present reglament disposaran
d’un termini d’un any per a les persones titulars no conductores i dos anys per a les persones titulars
conductores per adequar la reserva concedida a les disposicions del present reglament, a aquests
efectes l’ajuntament enviarà als / les titulars una notificació en la que s’indiqui les circumstàncies que
caldrà acreditar, un cop transcorregut l’esmentat termini sense presentar la sol·licitud de renovació es
considerarà caducada la reserva, i així es notificarà, procedint-se a la retirada de la senyalització
corresponent a la reserva un cop transcorregut el termini d’un mes des d’aquesta notificació.
Disposició Derogatòria
El present reglament deroga les regulacions contingudes en ordenances i reglaments municipals
aprovats amb anterioritat en tot allò que la contradiguin, i de manera específica els següents:
Articles 1.2, 16, 19, 20, 21, 24.2 de l’ordenança municipal reguladora de la circulació de persones i
vehicles en vies urbanes.
Article 5 de l’ordenança municipal reguladora de la parada, l’estacionament i la retirada de vehicles i
bens mobles de la via pública.
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