
 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT PER  A 
PERSONES DISCAPACITADES 

 
 
ARTICLE 1.- OBJECTIUS 
 
Amb la finalitat de facilitar la mobilitat a les persones que tinguin disminució 
física en els seus membres motors els incapaciti pel normal ús dels transports 
col·lectius o la marxa a peu, i es regula com a servei públic de l’estacionament 
dels vehicles turisme que són propietaris en llocs reservats a persones amb 
discapacitat. 
 
ARTICLE 2.- CONCESSIÓ DE PERMISSOS 
 
A partir de la present Ordenança, L’Ajuntament de Llubí atorgarà targetes 
especials de reserva d’estacionament per aquelles persones físiques 
discapacitades en els seus membres motors que, d’acord amb la certificació 
expedida per qualsevol Administració competent en matèria sanitària, estiguin 
impossibilitats pel normal ús dels transports col·lectius o de la marxa a peu, 
sempre que compleixi les condicions que es precisin per la present Ordenança. 
 
La targeta d’estacionament de vehicles que transporten a persones discapacitades 
consta de dos models, un per s’exposa visiblement al vehicle i altre, per que ho 
porti el titular. 
 
La citada targeta, fixada al parabrises davanter, en lloc visible del vehicle, donarà 
al seu titular autorització per estacionar als llocs i condicions que es fixi dins les 
vies d’ús públic de competència municipal de l’Ajuntament de Llubí, i es tindrà 
que exhibir conjuntament amb el D.N.I  
 
ARTICLE 3.- REQUISITS PER L’OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCI A 
ESPECIAL I TARGETA 
 
Per l’obtenció de la targeta es presentarà instància al Registre de l’Ajuntament i 
es tindrà que acreditar els següents extrems: 
 

- Fotocòpia del DN.I 



- Certificat on s’acrediti la discapacitat que presenta el sol·licitant que 
afecta greument al seu aparat locomotor i que sigui expedida per qualsevol 
Administració competent en matèria sanitària. 

- Dos fotografies. 
 
 
ARTICLE 4.- DRETS CONCEDITS 
 
4.1 La targeta concedida permet al seu titular, dins les vies públiques de 
competència municipal, en quant a tràfic, al terme municipal de Llubí amb el 
vehicle adscrit a la mateixa, estacionar en llocs reservats a discapacitats. 
 
4.2 La targeta concedida no permet al titular estacionar al vehicle en lloc 
prohibit. 
 
ARTICLE 5.- CREACIÓ DE RESERVA PER A PERSONES 
DISCAPACITADES  
 
5.1 Es crearà reserves per estacionaments de vehicles adscrits a discapacitats 
físics que tinguin la targeta, atenent a: 
 

- Satisfacció d’una important demanda sectorial en llocs de major atracció 
possible pels usuaris. 

- Satisfacció d’una necessitat personal excepcional juntament al domicili o 
lloc de treball autoritzat. 

 
5.2 Les reserves no són d’utilització exclusiva i tindran caràcter d’utilització per 
qualsevol persona amb discapacitat que compti amb targeta de permís especial 
d’estacionament. 
 
5.3 L’Ajuntament es reserva la facultat de suprimir  les reserves, traslladar-les o 
reduir-les en espai o temps si no vinguessin utilitzades o resultaran contràries al 
bon desenvolupament del tràfic urbà. 
 
5.4 Les reserves podran ser promogudes per demanda individual o col·lectiva o 
d’ofici per l’Ajuntament. 
 
5.5 Les reserves seran senyalitzades per l’Ajuntament. 
 
5.6 Per la concessió de les reserves que pretenen satisfacció a una necessitat 
personal, és necessari documentar a la petició el caràcter de treball o domicili, la 
situació excepcional, i serà precís que l’edifici en que realitzi el treball o habiti 
l’interessat posseïdor de targeta que sol·licita la reserva, no compti amb 
estacionament o garatge. 
 



ARTICLE 6.- RÈGIM JURÍDIC 
 
6.1 La targeta és personal i intransferible. 
 
6.2 La targeta d’estacionament especial podrà ser utilitzada al vehicle, mentre 
sigui utilitzat pel transport d’una persona amb mobilitat reduïda. 
 
6.3 El titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la Policia local o 
autoritat competent en la matèria. 
 
ARTICLE 7.- RENOVACIÓ  
 
La targeta haurà de renovar-se cada dos anys, sense perjudici de canvis a la 
valoració de la disminució que suposin la finalització amb anterioritat a dit 
termini, per la renovació es seguirà el procés de l’article 3. 
 
ARTICLE 8.- INFRACCIONS 
 
8.1 La utilització de la targeta reserva d’estacionament sense que l’arribada o 
sortida de vehicle accedeixi al mateix el titular de la targeta, serà sancionat amb 
una multa de 30 euros, a més de la sanció que correspongui per l’estacionament 
indegut de vehicles. 
 
8.2 La falsificació de la targeta donarà lloc a la sanció màxima que pugui 
imposar el Batlle per aquest tipus d’infraccions i les exigències de 
responsabilitats penals. 
 
8.3 L’estacionament de vehicles no autoritzats en les reserves concedides per a 
persones discapacitades podrà donar lloc a la imposició de multa per 
estacionament indegut. 
 
Llubí, 6 de febrer de 2012. 
El Batlle, 
 
 
Joan Ramis Perelló 
 
 
 
 
 
 
 
 


