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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT PER
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

1.- Objectius
La present ordenança té com a objectius:
a) Facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, permetent
l'estacionament dels vehicles de turisme que utilitzen en llocs que, encara estant prohibit
l'estacionament d'altres vehicles, no causen greu interrupció a la circulació o bé facilitant
l’estacionament en llocs on, tot i estar permès, es donen unes característiques que
impedeixen a les persones amb mobilitat reduïda l’estacionament amb facilitat.
b) Regular la creació de places, reserves d'aparcament i estacionaments de persones
amb mobilitat reduïda.

2.- Concessió de permisos, requisits i procediment per a l'obtenció de la targeta
d'estacionament
Caldrà ajustar-se al que disposa el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta
d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el
desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda publicada al DOGC 3602, de 25 de
març de 2002.
Al efecte de sol·licitar una targeta d’aparcament caldrà adreçar-se a l’Àrea de Serveis
Social de l’Ajuntament de Torrelavit i aportar el certificat de disminució de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials i comprovar que es compleixen els requisits que
vénen regulats pel Decret 97/2002:
1. En cas de sol·licitar una targeta per al conductor/a: Persones majors de 18 anys
que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de conduir.
2. En cas de sol·licitar una targeta per al no-conductor/a:
a) Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
b) Infants menors de 3 anys amb pluri-discapacitat que depenguin d’aparells tècnics
imprescindibles per dur a terme les funcions vitals de manera continguda.
c) Persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb
correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.
3. En cas de sol·licitar una targeta per al transport col·lectiu: Persones físiques o
jurídiques titulars de vehicles adaptats que transporten exclusivament un grup de
persones amb una discapacitat que supera el barem de mobilitat.

3.- Permisos que concedeix la possessió de la targeta
La targeta d’aparcament tindrà caràcter personal i intransferible. Podrà ser utilitzada en
el vehicle conduït o en qualsevol altre, mentre sigui utilitzat per al transport de la
persona amb mobilitat reduïda.
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La targeta d’aparcament permet al seu titular, dins de les vies públiques de competència
municipal quan a trànsit en el terme municipal de Torrelavit, les següents operacions
d'estacionament i detenció:
1. Estacionament sense límit d'horari en les reserves especials creades per a
persones amb mobilitat reduïda, que estaran senyalitzades amb senyal vertical de
trànsit complementada amb un disc addicional que reprodueixi el símbol
internacional d'accessibilitat, i amb marques vials.
2. Estacionament durant una hora com a màxim en les reserves de càrrega i
descàrrega existents sobre la via pública.
3. Estacionament del vehicle, durant el temps imprescindible, en els llocs en què
sigui prohibit l'estacionament, en el carril contigu al rastell, sempre que es
compleixin totes les condicions següents:
3.1. Deixin pas lliure superior a 3 m. en carrers d'una direcció o de 4 m. per a
carrers de doble direcció.
3.2. No s’obstaculitzi greument el trànsit.
3.3. No se situïn en parades d'autobús públic.
3.4. L'estacionament sigui paral·lel al rastell.
3.5. No s’obstaculitzi el pas de gual en el seu horari permès.
3.6. No es dificulti la visibilitat en cantons, revoltes o canvis de rasant.
3.7. No s’obstaculitzi un pas de vianants senyalitzat, havent de deixar lliure per al
vianant més d'1'50 m. d'amplària.
4. Estacionament sobre voreres sense pavimentar, sense límit d'horari, sempre
que deixen almenys un metre lliure per al pas de vianants i no se situï’n davant de
locals de concurrència pública.

4.- Creació de reserves especials d'estacionament per a persones amb mobilitat
reduïda
4.1 Es crearan reserves especials per a estacionament per a vehicles usats per persones
amb mobilitat reduïda proveïts de targeta d’aparcament, per resolució d'alcaldiapresidència, atenent a:
· Satisfacció d'una important demanda sectorial, en els llocs de major atracció possible
per als usuaris.
· Satisfacció d'una necessitat personal, junt amb el domicili o lloc del seu treball habitual.
4.2 La reserva d’estacionament podrà ser sol·licitada per persones titulars d’una targeta
d’aparcament, tant conductors com no conductors. Els no conductors hauran de justificar
un grau de discapacitat igual o superior al 33% i el barem de mobilitat reduïda.
4.3. Les reserves, fins i tot les derivades de la petició personal, no són d'utilització
exclusiva, i tindran caràcter d'utilització per qualsevol persona amb mobilitat reduïda que
disposi de targeta d’aparcament.
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4.4 L'Ajuntament es reserva la facultat de suprimir les reserves, traslladar-les o reduirles en espai o temps si no es veuen utilitzades o resultaren contràries al bon
desenvolupament del trànsit urbà.
4.5 Les reserves podran ser promogudes per demanda individual o col·lectiva o d'ofici
pels serveis tècnics municipals o un altre òrgan municipal.
4.6 Les reserves seran senyalitzades a costa de l'Ajuntament.
4.7 Es regula la concessió d’aquesta reserva per a espais situats dins els nuclis urbans, i
catalogats com a vials públics, queden exclosos d’aquests tipus de reserva els espais
públics que no es trobin urbanitzats.
4.8 Per a la concessió de reserves que pretenguin donar satisfacció a una necessitat
personal, serà necessari documentar en la petició, el caràcter de treball o domicili i serà
necessari que l'edifici en què realitzi el treball o habiti la persona amb mobilitat reduïda
posseïdora de targeta d'estacionament que possibilita la reserva, no disposi
d’estacionament o garatge. En cas de justificar la residència en el domicili, caldrà
sol·licitar un volant de convivència al propi Ajuntament. En cas de justificar el lloc de
treball, caldrà aportar fotocòpia compulsada del contracte de treball on es vegi de
manera clara que l’adreça de l’empresa coincideix amb la de la reserva d’estacionament.
4.9 Les reserves d’estacionament es concediran per un període de 4 anys. Cada 4 anys,
la Corporació revisarà la reserva d’estacionament, als efectes de comprovar que les
causes objectives que fonamenten la reserva no han variat en cap dels seus aspectes.

5.- Característiques de la zona d’estacionament reservada
Té unes dimensions mínimes per al vehicle de 3,30m. x 4,50m. en bateria, i 2,00m. x
4,50m. en filera.

6.- Obligacions de la persona titular d’una targeta d’aparcament
1. L’ús de la targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar altres persones
si no van acompanyats de la persona titular de la targeta.
2. En cas de canvi de localitat, cal comunicar-ho a l’Ajuntament d’origen i al de
destinació.
3. En cas de defunció del titular o altres circumstàncies que en facin perdre el dret,
cal comunicar-ho a l’Ajuntament.

7.- Infraccions
La utilització de les reserves d’estacionament per persones alienes a la concessió, així
com qualsevol incompliment que es pugui derivar d’aquesta reserva, serà sancionat
seguint el procediment sancionador establert a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i
legislació concordant.
A tal efecte, la Corporació es reserva el dret d’efectuar les oportunes comprovacions
sobre la correcció del vehicle estacionat i de la persona usuària d’aquest servei en el
moment en que es consideri oportú.

4

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança, aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada el dia 1 d’octubre de
2013, entrarà en vigor una vegada aprovada definitivament i desprès d’haver
transcorreguts 15 dies hàbils des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona del seu text íntegre i complert, i regirà de forma indefinida fins a la seva
derogació o modificació.

L'Alcalde,

Ramon Riera i Bruch

El Secretari,

Xavier Rodado Honorato
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