
 

 

 
 
REGLAMENT REGULADOR DE LES MESURES D’ESTACIONAMENT I L’EMISSIÓ DE 
TARGETES ADREÇADES A FACILITAR EL DESPLAÇAMENT DE LES PERSONES AMB 
MOBILITAT REDUÏDA 

 
 
PRÈAMBUL 
 
L’Ajuntament   de   Roda   de   Berà   no   disposa   de   cap   regulació   específica   per a 
l’emissió de les targetes d’aparcament  per a persones amb mobilitat reduïda i fins a la data 
els tràmits relacionats amb l’emissió de les diferents modalitats de targeta d’aparcament s’han 
fonamentat en les normatives de referència com són la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, 
d’accessibilitat, el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones 
amb discapacitat i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb 
mobilitat reduïda i el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les 
condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat   
 
Tampoc es disposa de cap regulació específica per a la concessió de les reserves 
d’estacionament a la via pública, de caràcter exclusiu, adreçada a titulars de targetes 
d’aparcament, a excepció del contemplat en la Ordenança municipal de circulació, trànsit i 
seguretat viària de Roda de Berà ( BOP 06354 12.07.2021). 
 
 
La Ilei que regula l'existència d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, en el seu 
esperit d'afavorir l'accessibilitat en la via pública ha establert l'obligatorietat de la reserva de 
places d'aparcament perquè puguin estacionar vehicles que transporten persones amb 
mobilitat reduïda.  
 
Aquesta situació, juntament amb l’augment considerable respecte l’expedició de targetes 
d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, fa imprescindible la redacció d’un 
reglament amb la finalitat de regular els diferents tipus de reserves d’aquestes 
característiques. La regulació de les reserves, les seves peculiaritats i els requisits pel llur 
establiment, volent compatibilitzar la utilització d’aquestes per part d’aquells que en tenen dret, 
amb el seu legal ús i amb la voluntat d’aconseguir un equilibri respectuós entre els diversos 
usos i objectes que intervenen en l’ús i ocupació de l’espai públic 
 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.Objecte 
 
1.1 L’objecte d’aquest Reglament és la regulació del procediment per a la concessió de les 
diferents modalitat de targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, com també 
la regulació d’un conjunt de mesures adreçades a facilitar i millorar el desplaçament de les 
persones amb mobilitat reduïda; per tal d’afavorir la seva integració professional i social, 
d’acord amb el 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. 
 



 

 

 
 
 
 
2. La targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat és el document públic que 
acredita el dret de la persona que n’és titular a gaudir de facilitats de circulació, 
d’estacionament i d’aparcament per al vehicle automòbil en què es desplaci, inclosos els 
vehicles de transport adaptat de viatgers, d’acord amb les condicions que siguin establertes 
per reglament. 
 
3. Les modalitats de targeta d’aparcament a què es refereix l’article anterior són: La targeta 
d’aparcament per a persones amb discapacitat, amb les dues submodalitats de titular 
conductor del vehicle i titular no conductor, la qual s’adapta al model comunitari uniforme que 
es descriu a l’annex de la Recomanació del Consell de la Unió Europea, de 4 de juny de 1998, 
i la targeta d’aparcament de transport col·lectiu 
 
CAPÍTOL II. LES TARGETES D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT 
REDUÏDA. 
 
Article 2. Titulars de la targeta d’aparcament 
 
2.1 Poden ser titulars de la targeta d’aparcament esmentada les persones majors de 18 anys, 
amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, que superin el barem de mobilitat i 
tinguin el permís de conduir. 
 
2.2 També s’atorgarà una targeta identificada com a titular no conductor, a les persones,  amb 
certificat de discapacitat, que superin el barem de mobilitat i no condueixin, referent als 
vehicles que els transporten, quan la persona amb discapacitat tingui més de tres anys. 
Aquesta darrera circumstància no es tindrà en compte en el cas de persones menors de tres 
anys que depenen de manera continuada d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves 
funcions vitals. 
 
2.3 També es podrà atorgar la targeta d’aparcament per a persones amb certificat de 
discapacitat identificada com a titular no conductor, a les 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, amb certificat específic als efectes, emès pel Centre d’Atenció a 
Discapacitats. 
 
2.4 Poden ser titulars de la targeta d’aparcament de transport col·lectiu les persones físiques 
o jurídiques, titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones 
amb discapacitat que superin el barem de mobilitat, o bé que prestin 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 als quals es refereix el text refós de 
la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.  
 
Article 3. Documentació requerida per a la concessió de la targeta d’aparcament. 
 
3.1 Targeta titular conductor 
 
- Sol·licitud mitjançant un imprès oficial. 



 

 

- Dues fotografies del tipus carnet 
- DNI, NIE del sol·licitant 
- Original de l’autorització administrativa necessària per a la conducció de vehicles. 
- Original del certificat de disminució expedit per Centre d’atenció a les persones amb 

discapacitat (CAD) que acrediti el grau de discapacitat i la superació del barem de 
mobilitat. 

- Original de la documentació que acrediti la representació legal, si s’escau. 
 
 
3.2 Targeta titular no conductor 
 
- Sol·licitud mitjançant un imprès oficial. 
- Dues fotografies del tipus carnet. 
- DNI, NIE del sol·licitant 
- Original de la documentació que acrediti la representació legal, si s’escau. (en cas que la 

persona titular sigui menor d’edat i/o incapacitada o la persona representant no sigui el 
pare o la mare). 

- Original del certificat de discapacitat expedit pel Centre d’atenció a les persones amb 
discapacitat (CAD) que acrediti el grau de discapacitat i la superació del barem de 
mobilitat, o que acrediti 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.  

 
3.3 Targeta de transport col·lectiu 
 
- Sol·licitud mitjançant un imprès oficial. 
- DNI, NIE de la persona representant legal de l’entitat. 

-Original del permís de circulació del vehicle. 
- Original i fotocòpia, de la targeta d’inspecció tècnica del vehicle on s’haurà d’acreditar 

que es tracta d’un vehicle adaptat. 
- Documentació acreditativa conforme el vehicle adaptat es destina exclusivament al 

transport col·lectiu de persones amb discapacitat o dependència (no s’ha de presentar 
en el cas que l’entitat estigui inscrita en el Registre de Dret i Entitats Jurídiques) 

 
 
3.4.Targeta provisional per malalties d’extrema gravetat (TAP) (segons Reial Decret 
1056/2014, de 12 de desembre) 
 
- Sol·licitud mitjançant un imprès oficial. 
- Dues fotografies del tipus carnet. 
- DNI, NIE del sol·licitant. 
- Original de la documentació que acrediti la representació legal, si s’escau. 
- Informe que acrediti els requisits per la targeta d’aparcament provisional, emplenada per 

el/la metge/ssa de família dels serveis de salut públics. 
 
 
Article 4. Procediment per a la concessió de la targeta d’aparcament. 
 
4.1. Els expedients s’iniciaran a instància de la persona física o jurídica interessada, mitjançant 
imprès normalitzat facilitat per l’Ajuntament. 
 



 

 

4.2. Les sol·licituds s’han d’emplenar degudament i es presentaran, juntament amb la 
documentació a què fa referència l’article 3 d’aquest reglament al Registre General de 
l’Ajuntament de Roda de Berà, o a través del tràmit habilitat a l’efecte a la seu electrònica 
municipal. 
 
4.3 La persona interessada ha d’estar empadronada a Roda de Berà. En el cas de la persona 
jurídica, haurà de tenir el seu domicili social a Roda de Berà.  
 
4.4. Només es podrà sol·licitar una única targeta d’una única modalitat. 
 
4.5. El Departament de Secretaria de l’Ajuntament valorarà la suficiència de la documentació 
presentada i el compliment dels requisits exigits. 
4.6. En el cas que no es presenti tota la documentació, o que el document presentat no acrediti 
suficientment els requisits necessaris es requerirà a la persona interessada que presenti la 
documentació preceptiva en el termini màxim de deu dies, amb la indicació que, si no ho fa, 
es considerarà que ha desistit de la seva petició. 
 
4.7. Una vegada presentada tota la documentació requerida, la resolució de concessió, amb 
indicació de la data de caducitat o denegació, de totes les modalitats de targeta d’aparcament 
s’ha de dictar en el termini màxim de dos mesos. En el cas de resolució favorable s’expedirà  
la targeta d’aparcament  amb indicació de la data de caducitat. 
 
Transcorregut el termini màxim de resolució sense que s’hagi notificat la resolució del 
procediment, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada, la qual cosa no eximirà l’òrgan 
competent de dictar resolució expressa en els termes que estableixen els articles 21 a 24 de 
la Llei 39/2015, de 1 d’octubre , del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
 
Article 5. Validesa de les targetes d’aparcament. 
 
5.1. La targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, en la submodalitat de titular 
conductor del vehicle, caducarà al cap de deu anys de la seva concessió. No obstant això, 
quan la qualificació del grau de disminució sigui provisional, la data de caducitat de la targeta 
coincidirà amb la data de caducitat del certificat de disminució provisional. 
Si el Titular Conductor és major de 70 anys, la vigència de la targeta anirà condicionada a la 
validesa del permís de conduir. Inclou la Modalitat titular Conductor, amb permís classe AM 
per quadricicles (vehicles sense carnet). 
 
5.2. La targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat en la submodalitat de titular 
no conductor caducarà al cap de quatre anys de la seva concessió, i de dos anys si la 
persona és major de 70 anys.  
 
No obstant això, quan el grau de discapacitat sigui provisional i la data de caducitat del 
certificat de discapacitat provisional sigui inferior a les dates esmentades, la data de caducitat 
de la targeta serà tres mesos a partir de la data màxima que indiqui la corresponent resolució 
de reconeixement del grau de discapacitat provisional.  
 
En el supòsit d’infants menors de 3 anys, amb pluridiscapacitat que depenguin d’aparells 
tècnics imprescindibles per a dur a terme les funcions vitals de manera continuada, la targeta 
d’aparcament caducarà al cap de 10 anys de la seva concessió. 



 

 

 
5.3 La targeta d’aparcament de transport col·lectiu caducarà al cap de deu anys de la seva 
concessió. 
 
5.4. Per a la renovació de les diferents modalitats de targetes d’aparcament s’ha de seguir el 
mateix procediment que per a l’atorgament de la targeta inicial. 
 
5.5. En cas de pèrdua o sostracció de la targeta, caldrà presentar fotocòpia compulsada, o bé 
original, de la denúncia corresponent en el moment de sol·licitar una nova targeta. 
 
5.6. Només es faran duplicats quan les targetes vigents s’hagin deteriorat el seu ús ordinari. 
Cal aportar la targeta deteriorada, dues fotografies tipus carnet i tornar a presentar la sol·licitud 
pel tràmit concessió de la targeta, al Registre General de l’Ajuntament de Roda de Berà. 
 
5.7. Les targetes que hagin perdut la seva validesa ja sigui perquè estiguin caducades o en 
cas de defunció del seu titular, s’haurà de notificar i lliurar a l’Ajuntament, ja que deixaran de 
tenir valor i la seva utilització comportarà una infracció d’aquest reglament. 
 
 
Article 6. Condicions d’ús de la targeta d’aparcament. 
 
6.1. La targeta d’aparcament és valida al territori de tots els estats membres de la Unió 
Europea, però els tràmits i els requisits de concessió, així com els avantatges a què dona dret, 
són regulats per cada estat, govern regional o ens local. 
 
6.2 La targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat és personal i intransferible. No 
obstant això, els beneficis que atorga la targeta són d’aplicació a qualsevol vehicle conduït o 
ocupat per una persona titular de la targeta d’aparcament. 
 
6.3. La targeta d’aparcament de transport col·lectiu és personal i intransferible. No obstant 
això, els drets que atorga la targeta són d’aplicació als vehicles adaptats de titularitat de la 
persona física o jurídica titular de la targeta, independentment de quina sigui la persona que 
els condueixi. 
 
6.4. La targeta s’haurà de col·locar en la part davantera del vehicle, de forma que l’anvers de 
la targeta sigui clarament visible per al seu control. 
 
6.5. Les targetes caducades, no tindran validesa i el seu ús estarà prohibit. 
 
6.6. S’haurà d’utilitzar sempre la targeta original. 
 
6.7. Es considera ús fraudulent de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat: 
 
a) El fet d’emprar-la en absència del titular. 
b) El fet d’emprar una targeta amb dades manipulades o una reproducció o una falsificació del 
document original. 
c) El fet de reproduir o falsificar targetes destinades a la comercialització. 
 
L’ús fraudulent de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat pot comportar la 
instrucció d’un expedient sancionador d’acord amb el règim sancionador que estableix el títol 



 

 

VII, de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, sens perjudici que pugui ésser 
constitutiu d’altres infraccions administratives o penals.  
 
La sanció que s’aplicarà per ús fraudulent d’una targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat, d’acord amb el títol VII de la Llei 13/2014, serà de 301€ a 6000 €. 
 
 
CAPÍTOL III. LES RESERVES ESPECIALS D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB  
MOBILITAT REDUÏDA. 
 
Article 7. Definició 
 
Les reserves especials d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda podran ser de 
diferents tipus: 
 
 

a) Reserves d’ús públic 
S’entén per reserva especial d’ús públic aquella destinada a serveis de titularitats 
pública (centres mèdics, centres escolars, administracions...) que l’administració 
instal·larà a la via pública, d’ofici o a petició d’un tercer, en zones properes al servei i 
on tècnicament sigui possible. 
 
Aquestes reserves s’instal·laran per compte de l’Ajuntament o d’aquell que 
expressament es determini i el mateix ajuntament o un tercer assumirà l’execució 
derivada dels treballs necessaris pel seu correcte manteniment i retirada, quan s’hagi 
d’efectuar. 
 
Es podran utilitzar indistintament per tots aquells usuaris/usuàries dels serveis que 
disposin de la corresponent targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda pel temps que sigui indispensable. 
 

b) Reserves d’ús privatiu a petició d’establiments i activitats particulars 
 
S’entén per reserva especial d’ús privatiu a petició d’establiments i activitats particulars 
aquelles que s’instal·laran a petició de la part interessada en un lloc on, tècnicament 
sigui possible, proper als establiments i activitats que per les seves característiques 
tinguin una afluència important de persones amb mobilitat reduïda, i sempre que es 
justifiqui aquesta instal·lació, d’acord amb les condicions fixades a l’article 8 del 
present reglament. 
 

c) Reserves especial d’ús privatiu a petició de particulars. 
 

S’entén per reserva especial d’ús privatiu a petició de particulars, aquella que s’instal·la 
davant dels domicili i/o lloc de treball de les persones que disposen de la targeta de 
mobilitat reduïda en qualsevol de les submodalitats, o bé, en un lloc proper, on 
tècnicament sigui possible, quan es donin les condicions fixades en el article 9 del 
present reglament. 

 
 



 

 

Article 8. Condicions d’implantació de les reserves especials d’estacionament d’ús 
privatiu a petició d’establiments i activitats particulars. 
 
L’Ajuntament podrà autoritzar reserves especials d’ús privatiu per aquells establiments en què, 
per la seva activitats principal, es faci necessari disposar al davant o a les proximitats d’alguna 
reserva d’aquest tipus. 
 
L’interessat haurà de presentar una sol·licitud en la qual haurà de justificar la seva activitat 
principal així com, la necessitat de disposar de la reserva. 
 
Es considera exclusivament per a la franja horària i dies de la setmana d’obertura de la 
activitats i la resta d’hores serà d’ús públic per particulars i titulars d’una targeta d’aparcament 
per a persones amb mobilitat reduïda en qualsevol de la seva modalitat. 
 
Els establiments interessats hauran d’estar al corrent del pagament dels diferents tributs i 
taxes municipals i tenir legalitzada l’activitat per la qual se demana la reserva. 
 
La instal·lació d’aquestes reserves especials d’ús privatiu meritaran la taxa que s’estableixi en 
la Ordenances Fiscals. 
 
Article 9. Condicions d’implantació de les reserves especials d’estacionament d’ús 
privatiu a petició a petició de particulars. 
 
La sol·licitud de les reserves d’aquestes places es farà mitjançant instància i es presentaran 
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, per donar-li registre d’entrada. El Departament de Territori 
valorarà la suficiència de la documentació presentada i el compliment dels requisits exigits per 
tal d’autoritzar o desestimar la petició. 
 
La concessió de la reserva dependrà de l’espai disponible i de les característiques de la zona. 
El lloc de la plaça es determinarà en funció de les característiques de la via en cada cas, i el 
més pròxim possible al domicili i/o lloc de treball del sol·licitant i d’acord amb l’art 37 del Capítol 
VIII de de l’Ordenança municipal de circulació, trànsit i seguretat viària de Roda de Berà 
requeriran un informe previ favorable per part de la Policia Local. 
 
La instal·lació d’aquestes reserves especials d’ús privatiu meritaran la taxa que s’estableixi en 
la Ordenances Fiscals. 
 
9.1 Reserves especials per a titulars conductors 
 
Els/les titulars de la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, en la 
modalitat de titular conductor/a, poden sol·licitar la reserva d’estacionament d’ús privatiu 
propera al seu domicili i/o lloc de treball, segons el següent: 
 

- Estar empadronat/da a Roda de Berà. 
- En el cas de la reserva pròxima al domicili el vehicle ha de constar en el padró fiscal 

del municipi de Roda de Berà 
- No disposar la unitat familiar, de plaça d’aparcament de propietat i propera al domicili  

i/o lloc de treball destinada al vehicle. 
- En el cas de la reserva pròxima al lloc de treball, s’haurà d’acreditar una relació laboral 

superior a 6 mesos, i que l’empresa no disposi de llocs d’estacionament. 
 



 

 

Documentació a aportar: 
 

- DNI i/o permís de residència. 
- Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. 
- Fotocòpia del carnet de conduir. 
- Fotocòpia del permís de circulació i de la fitxa tècnica del vehicle . 
- Certificat de l’empresa i document acreditatiu en què consti la durada de la relació 

laboral, l’horari de prestació de serveis i el fet de no disposar de places 
d’estacionament pròpies. 

- Declaració  responsable conforme, la unitat familiar no disposa de plaça d’aparcament 
en propietat i propera al domicili i/o al lloc de treball. 

 
Es mantindrà vigent en tot moment, sense restriccions horàries i s’ubicarà el més a prop del 
domicili i/o lloc de treball, d’acord amb l’informe tècnic que s’incorporarà al corresponent 
expedient. 
 
La reserva es concedirà per un termini de 4 anys, després caldrà procedir a la seva renovació. 
En el supòsit de les reserves pròximes al lloc de treball es concediran pel termini del contracte 
amb un màxim de 4 anys, passats els quals caldrà procedir a la seva renovació. 
 
9.2 Reserves especials per a titulars no conductors. 
 
La persona titular de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat identificada 
com a titular no conductor, tindrà dret a la reserva de plaça d’aparcament a què es refereix 
aquest apartat quan, tenint mobilitat reduïda, es compleixin les següents condicions: 
 

- Estar empadronat/da a Roda de Berà. 
- No disposar la unitat familiar, de plaça d’aparcament de propietat i propera al domicili 

destinada al vehicle. 
- Ser menor d’edat o si és més gran, tingui un grau de disminució igual o superior al 

65%. 
 
Es mantindrà vigent en tot moment, sense restriccions horàries i s’ubicarà el més a prop del 
domicili, d’acord amb l’informe tècnic que s’incorporarà al corresponent expedient. 
 
La reserva es concedirà per un termini de 4 anys, després caldrà procedir a la seva renovació.  
 
 
Article 10. Procediment de concessió i renovació de les reserves especials 
d’estacionament. 
 
10.1 Les persones titulars de les targetes d’aparcament o els/les tutors/es legals , en cas de 
menors d’edat, hauran de presentar la sol·licitud amb la documentació requerida en cada cas, 
en el registre general de l‘Ajuntament de Roda de Berà. 
 
10.2 L’òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació de les reserves 
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda serà l’alcalde. 
 
10.3 l’àrea de territori i via pública, previ informe de la Policia Local, elevarà la proposta de 
resolució a l’òrgan competent, que mitjançant Decret concedirà la reserva si és procedent, i 
es notificarà als interessats i als serveis municipal afectats.  



 

 

 
Article 11.Modificació de les reserves especials.  
 
En el supòsit que es demani un nou emplaçament per canvi de domicili o per canvi de lloc 
de treball, la reserva prèviament concedida quedarà sense efecte. 
 
 
Article 12. Revocació 
 
Les autoritzacions concedides podran ser revocades pels següents motius: 
 

- Per finalització del termini pel qual fou concedida. 
- Per revocació deguda a sanció. 
- Per renúncia expressa del titular. 
- Per defunció del titular. 
- Modificació de les circumstàncies que van permetre la seva autorització. 
- No utilització de la reserva per un període superior a tres mesos. 

 
 
Article 13. Mesures a garantir per l’Ajuntament: 
 
A fi i efecte de facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda per les vies en 
què el municipi de Roda de Berà  té atribuïda la competència en matèria d’ordenació del 
trànsit: 
 
a) Els vehicles que portin persones amb mobilitat reduïda, podran aturar se, pel temps mínim 
imprescindible, per recollir o deixar persones o carregar i descarregar objectes, a qualsevol 
lloc de la via pública, sempre que no impedeixi o dificulti la circulació de vehicles o vianants. 
 
b) Les persones titulars de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat podran 
estacionar els seus vehicles, sense cap limitació de temps i sense obtenir el comprovant, als 
estacionaments amb horari limitat. 
 
c) Les persones titulars de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat podran 
estacionar els seus vehicles, durant el temps mínim imprescindible per recollir i baixar 
persones o carregar i descarregar objectes a les reserves de càrrega i descàrrega existents 
sobre la via pública. 
 
d) L’Ajuntament podrà possibilitar la reserva de places d’aparcament, prèvia sol·licitud, als 
llocs on es comprovi que és necessari per titulars de targetes d’aparcament per a persones 
amb discapacitat, i, especialment, a prop dels seus domicilis i/o dels seus llocs de treball.  
 
Aquesta reserva s’han de senyalitzar el els termes que la normativa d’aplicació estableixi i en 
concordança amb allò establert al Pla Local de Seguretat Viària, identificant la matrícula del 
vehicle quan es tracte de reserves a un vehicle en concret. 
 
e) Els vehicles que disposin d’una targeta d’aparcament de transport col·lectiu podran 
estacionar-se, durant el temps imprescindible, per recollir o deixar les persones amb 
disminució que superin el barem de mobilitat, comptant, si cal, amb el suport de la persona 
que els condueixi, a les zones d’estacionament amb horari limitat, sense haver d’obtenir 



 

 

comprovant, i en qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixin la circulació de 
vehicles o vianants. 
 
f)Els vehicles que portin persones titulars d’una targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat podran estacionar sense límit d’horari en les reserves especials creades per 
persones amb mobilitat reduïda, que estaran senyalitzades amb senyal vertical de trànsit que 
reprodueixi el símbol internacional d’accessibilitat, i amb marques vials. 
 
g) L’Ajuntament facilitarà la reserva de places d’aparcament públiques, sol·licitades per 
entitats d’iniciativa social o centres especialitzats públics o privats que atenguin habitualment 
persones amb disminució, tan a prop com sigui possible de les seves instal·lacions, quan les 
entitats o centres esmentats no disposin d’aparcament propi. 
 
h) L’Ajuntament elaborarà un pla d’ubicació de reserva de places d’aparcament públiques per 
a l’ús de vehicles que portin persones titulars d’una targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat, distribuïdes per les zones considerades d’interès als nuclis urbans, que podran 
coexistir amb les zones d’estacionament amb horari limitat. 
 
i) L’Ajuntament vetllarà perquè es respectin les reserves d’aparcament, mitjançant els agents 
de la Policia Local. 
 
Les infraccions comeses com a conseqüència de l’ús inadequat de les reserves 
d’estacionament regulades en els articles anteriors, es sancionaran aplicant els articles de 
l’Ordenança Municipal de Circulació, trànsit i seguretat viària de Roda de Berà (BOP 6354, de 12 
de juliol de 2021) 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
En cas de donar-se circumstàncies d’interès públic que facin incompatible la instal·lació o el 
manteniment d’una reserva especial d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, 
en qualsevol de les seves característiques, prevaldrà aquest interès públic de forma que la 
reserva es podrà desplaçar o deixar sense efecte si el canvi d’ubicació no fos possible. 
 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera: targetes d’aparcament en vigor 
 
Les targetes expedides amb anterioritat a l’aprovació del present reglament, i que continuen 
vigent, s’entenen vàlides, si bé els hi seran d’aplicació, les obligacions i les normes sobre 
revocacions i sobre renovacions, duplicats per deteriorament o pèrdua o sostracció. 
 
Segona: reserves d’estacionament personalitzades en vigor 
 
Les reserves d’estacionament concedides amb anterioritat a l’aprovació del present reglament 
i que continuen vigents, s’entenen vàlides, si bé l’òrgan gestor iniciarà d’ofici una revisió del 
compliment dels requisits exposats en el present reglament, podent revocar la seva 
autorització. 
 



 

 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquest reglament que conté tretze articles, una disposició addicional, dues disposicions 
transitòries i una disposició final, entrarà en vigor al dia següent de la publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de l’acord d’aprovació definitiva i del seu text complet. 


