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AJUntAment de sAnt FeliU de GUÍXOls 

Edicte d’aprovació definitiva d’una ordenança 

Expedient: X2013007102 / 12152013000005

En compliment d’allò que disposa l’article 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es publica el text 
íntegre de l’Ordenança reguladora de la concessió de targetes i de la reserva de l’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda, que fou aprovat inicialment per acord de Ple de data 26 de juny de 2014. En absència de reclamacions o al·legacions, 
s’entén definitivament aprovada. 

Contra l’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la concessió de targetes i de la reserva de l’estacionament per 
a persones amb mobilitat reduïda només es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, atès que es tracta d’una disposició administrativa de caràcter general, 
d’acord amb allò que disposa l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i de procediment administratiu comú.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE TARGETES I LA RESERVA D’ESTACIONAMENT PER A PERSONES 
AMB DISCAPACITAT I MOBILITAT REDUÏDA

ARTICLE 1. Objecte
ARTICLE 2. Titulars de la targeta d’estacionament
ARTICLE 3. Documentació requerida per la concessió de la targeta d’estacionament   

3.1. Submodalitat de titular conductor   
3.2. Submodalitat de titular no conductor   
3.3. Targeta de transport col·lectiu   

ARTICLE 4.  Procediment per a la concessió de la targeta d’estacionament
ARTICLE 5. Validesa de les targetes d’estacionament   
ARTICLE 6. Condicions d’ús de la targeta d’estacionament   
ARTICLE 7. Permisos que concedeix la possessió de la targeta
ARTICLE 8. Estacionaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda   

8.1. Titulars conductors   .   .   .   .     9
8.2. Titulars no conductors   .   .   .   11
8.3. Modificacions i revocacions   .   .   .   12

ARTICLE 9. Obligació de pagament de la reserva d’estacionament i subjectes obligats   
ARTICLE 10. Obligacions de la persona titular   

10.1.   Obligacions
10.2.   Infraccions lleus   
10.3.   Infraccions greus   

ARTICLE 11. Règim sancionador    
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES   
DISPOSICIONS FINALS   

Primera   
Segona   

ANNEX I. Catàleg d’infraccions   

ARTICLE 1. Objecte

L’objecte d’aquesta Ordenança és la regulació del procediment per a la concessió de les diferents modalitats de targeta 
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, com també la regulació d’un conjunt de mesures adreçades a facilitar i 
millorar el seu desplaçament al municipi de Sant Feliu de Guíxols, per afavorir la seva integració professional i social, d’acord 
amb el que disposa la normativa referent:

-  Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’estacionament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a 
facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

-  Recomanació de la Unió Europea 1998/376/CE, de 4 de juny 1998



Pàg. 47

Administració Local Ajuntaments

Núm. 169 – 4 de setembre de 2014

-  Recomanació de la Unió Europea 2008/205/CE, de 3 de març 2008
-  Ordenança municipal de circulació de 4 d’abril de 2012 de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Les modalitats de targeta d’estacionament de l’apartat anterior són: la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat, 
amb les dues submodalitats de titular conductor del vehicle i titular no conductor, així com la targeta d’estacionament de 
transport col·lectiu.

ARTICLE 2. Titulars de la targeta d’estacionament

2.1   Poden ser titulars de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda les persones que 
superin el barem de mobilitat i condueixin un vehicle. No obstant això, s’atorgarà una targeta identificada com a titular 
no conductor a les persones que superin el barem de mobilitat i no condueixin. Aquesta es podrà utilitzar en els vehicles 
que els transporten, sempre i 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.

2.2   També es podrà atorgar la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda 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.

2.3   Poden ser titulars de la targeta d’estacionament de transport col·lectiu les persones físiques o jurídiques que siguin  
titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb discapacitat que superin el barem 
de mobilitat.

ARTICLE 3. Documentació requerida per a la concessió de la targeta d’estacionament

3.1   Submodalitat de titular conductor:
a)   Sol·licitud mitjançant un imprès oficial.
b)   Una fotografia del tipus carnet.
c)   Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de l’autorització administrativa necessària per a la conducció de 

vehicles.
d)   Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de discapacitat expedit per l’ Institut Català d’Assistència 

i Serveis Socials que acrediti el grau de discapacitat i la superació del barem de mobilitat.
3.2   Submodalitat de titular no conductor:

a)   Sol·licitud mitjançant un imprès oficial.
b)   Una fotografia del tipus carnet.
c)   Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la documentació que acrediti la representació legal, en cas que la 

persona titular sigui menor d’edat o incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare.
d)   Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de discapacitat expedit per l’ Institut Català d’Assistència 

i Serveis Socials 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.

e)   En els casos d’incapacitació judicial, és imprescindible que el tutor aporti la documentació conforme és el representant 
legal.

3.3   Targeta de transport col·lectiu:
a)   Sol·licitud mitjançant un imprès oficial.
b)   Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del permís de circulació del vehicle.
c)   Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la targeta d’inspecció tècnica del vehicle.

ARTICLE 4. Procediment per a la concessió de la targeta d’estacionament

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, adjuntant-hi els documents corresponents recollits a l’article 3 d’aquesta 
Ordenança.

4.3   La persona interessada haurà d’estar empadronada a Sant Feliu de Guíxols. En el cas de la persona jurídica, haurà de tenir 
el seu domicili social a Sant Feliu de Guíxols.

4.4   La documentació es presentarà al Registre General de l’Ajuntament, sense perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.5   Només es podrà sol·licitar una única targeta d’una única modalitat.
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4.6   La Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament valorarà la suficiència de la documentació presentada i el compliment 
dels requisits exigits.

4.7   En el supòsit que no es presenti tota la documentació, que aquesta ja no sigui vigent o que el document presentat 
no acrediti suficientment els requisits necessaris, la Regidoria de Serveis Socials 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, amb els efectes que disposen els articles 42.1 i 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.8   Una vegada presentada tota la documentació requerida, l’òrgan competent concedirà, amb indicació de la data de 
caducitat, o denegarà la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.

4.9   La resolució de concessió o denegació de totes les modalitats de targeta d’estacionament s’ha de dictar en el termini 
màxim de dos mesos. 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 42 i 43 de la Llei 30/1992.

4.10   L’ajuntament podrà concedir una targeta d’estacionament provisional durant el període que precedeix al reconeixement de 
discapacitat per part del Departament de Benestar i Família de la Generalitat. La  mateixa serà vàlida fins el moment que 
l’òrgan competent dicti la corresponent resolució favorable o desfavorable.  Aquesta targeta s’haurà de renovar cada 6 mesos.

4.11   Per tramitar la targeta d’estacionament provisional cal estar al corrent del pagament dels impostos municipals.
4.12   La targeta d’estacionament provisional nomes es podrà concedir mentre duri el procés de tramitació del primer 

reconeixement. No es facilitarà la mateixa durant els processos de revisió o recurs de la resolució del Departament de 
Benestar i Família de la Generalitat. 

4.13   La targeta d’estacionament provisional estarà subjecte a la mateixa normativa d’us que s’estableix la present ordenança 
però no donarà dret a l’estacionament reservat. 

ARTICLE 5. Validesa de les targetes d’estacionament

5.1   La targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat en la submodalitat de titular conductor del vehicle caducarà 
al cap de deu anys de la seva concessió. 

5.2   Quan la qualificació del grau de discapacitat sigui provisional, la data de caducitat de la targeta coincidirà amb la data de 
caducitat del certificat de discapacitat provisional

5.3   La targeta d’estacionament 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. 

5.4   La targeta d’estacionament de transport col·lectiu caducarà al cap de deu anys de la seva concessió.
5.5   La targeta d’estacionament provisional únicament tindrà validesa dintre el municipi de Sant Feliu de Guíxols durant el 

seu període de vigència i mentre el titular de la targeta continuï empadronat al municipi. 
5.6   Per a la renovació de les diferents modalitats de targetes d’estacionament es seguirà el mateix procediment que per a 

l’atorgament de la targeta inicial.
5.7   En cas de pèrdua o sostracció de la targeta, caldrà presentar fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la 

denúncia corresponent en el moment de sol·licitar una nova targeta.
5.8   El titular de la targeta que es domiciliï en un altre municipi ho haurà de comunicar a l’Ajuntament del municipi d’origen 

i al de destinació, per procedir al trasllat de l’expedient.
5.9   Les targetes que hagin perdut la seva validesa o s’hagi produït la  defunció del titular hauran de ser lliurades a l’Ajuntament.

ARTICLE 6. Condicions d’ús de la targeta d’estacionament

6.1   La targeta d’estacionament 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 la persona titular de la targeta d’estacionament.

6.2   La targeta d’estacionament 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.

6.3   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.

6.4   S’haurà d’utilitzar sempre la targeta original.
6.5   L’ús indegut de la targeta deixarà sense efecte els seus beneficis.

ARTICLE 7. Permisos que concedeix la possessió de la targeta

7.1   La targeta d’estacionament tindrà caràcter personal i intransferible. Podrà ser utilitzada en el vehicle conduït o en 
qualsevol altre, mentre sigui utilitzat per al transport del titular de la targeta amb mobilitat reduïda.
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7.2.   En el cas de titulars conductors la targeta d’estacionament permet,  dins de les vies públiques de competència municipal 
en el terme de Sant Feliu de Guíxols, les següents operacions d’estacionament i detenció:
7.2.1.   Estacionament sense límit 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. 

7.2.2.   Estacionament durant el durant el temps imprescindible  per recollir i baixar persones o carregar i descarregar 
objectes a les reserves de càrrega i descàrrega existents sobre la via pública.

7.2.3.   Estacionament del vehicle, durant el temps imprescindible per recollir i baixar persones o carregar i descarregar 
objectes, en els llocs en què sigui prohibit l’estacionament i en el carril contigu a la vorada, sempre que es compleixin 
totes les condicions següents:
a)   Ni parar ni estacionar quan no es deixa pas lliure superior a 3 m per al pas de vehicles
b)   Ni parar ni estacionar quan s’obstaculitzi greument el trànsit.
c)   No estacionar en parades d’autobús públic.
d)   El vehicle que faci la parada o l’estacionament s’haurà de situar en paral·lel i ajustat a la vorada .
e)   No estacionar obstaculitzant el pas de gual.
f)   No parar ni estacionar dificultant la visibilitat en cantons, revolts o canvis de rasant.
g)   No està permès l’estacionament en els passos de vianants. En aquests estarà permesa només la parada, en la qual 

s’haurà de deixar lliure el pas de vianants en una amplada no inferior a 1’50 m. 
h)   No estacionar obstaculitzant o impedint l’aparcament de vehicles titulars de places reservades a persones amb 

mobilitat reduïda i senyalitzada amb la placa de matrícula en vigor, ja sigui del domicili, lloc de treball i/o centre 
d’estudis.

7.2.4.   Estacionament sobre voreres, durant el temps imprescindible  per recollir i baixar persones o carregar i descarregar 
objectes, sempre que deixen com a mínim un metre lliure per al pas de vianants i no se situïn davant de locals de 
concurrència pública.

7.2.5.   Estacionament,  durant el temps imprescindible  per recollir i baixar persones o carregar i descarregar objectes, en 
qualsevol reservat oficial, excepte en les relacionades amb la Seguretat Pública.

7.2.6.   Estacionament, sense limitació de temps i sense obtenir ticket, en els llocs de la via pública reservats a estacionament 
amb horari limitat (tipus zona blava o verda). 

7.3.   En el cas de titulars no conductors la targeta d’estacionament permet,  dins de les vies públiques de competència municipal 
en el terme municipal de Sant Feliu de Guíxols, les següents operacions d’estacionament i detenció:
7.3.1.   Estacionament màxim d’una hora 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. 

7.3.2.   Estacionament durant el temps imprescindible  per recollir i baixar la persona discapacitada o carregar i descarregar 
objectes, en les reserves de càrrega i descàrrega existents sobre la via pública.

7.3.3.   Estacionament del vehicle, durant el temps imprescindible,  per recollir i baixar la persona discapacitada o carregar 
i descarregar objectes en llocs on sigui prohibit l’estacionament, en el carril contigu al rastell, sempre que es 
compleixin totes les condicions següents:
a)   Deixen pas lliure superior a 3 m
b)   No s’obstaculitzi greument el trànsit.
c)   No es situïn en parades d’autobús públic.
d)   L’estacionament sigui paral·lel al rastell.
e)   No s’obstaculitzi el pas de gual.
f)   No es dificulti la visibilitat en cantons, revolts o canvis de rasant.
g)   No s’obstaculitzi una pas de vianants senyalitzat, havent de deixar lliure per al vianant més d’1’50 m. d’amplada

7.3.4   Estacionament sobre voreres, durant el temps imprescindible  per recollir i baixar la persona discapacitada o 
carregar i descarregar objectes, sempre que deixen com a mínim un metre lliure per al pas de vianants i no se situïn 
davant de locals de concurrència pública.

7.3.5   Estacionament en qualsevol reserva oficial, excepte en les relacionades amb la Seguretat Pública, durant el temps 
imprescindible  per baixar i pujar del vehicle la persona titular de la targeta o carregar i descarregar objectes.

7.3.6   Estacionament sense obtenir ticket, durant el temps imprescindible  per recollir i baixar la persona discapacitada 
o carregar i descarregar objectes, en els llocs de la via pública reservats a estacionament amb horari limitat (tipus 
zona blava o verda) 

ARTICLE 8. Estacionaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda

S’entén com a estacionament reservat per a persones amb mobilitat reduïda, aquell que es sol·licita per facilitar l’accés al 
domicili o al lloc de treball o centre educatiu,  de la persona amb mobilitat reduïda. La longitud de l’estacionament serà com 
a màxim de 5 metres. Estarà identificat amb la matricula del Vehicle autoritzat i l’horari permés i la vigència.
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La targeta d’estacionament provisional no donarà dret a l’estacionament reservat. 

8.1   Titulars conductors/res

Els titulars de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat en la modalitat de targeta per a conductors/res 
poden sol·licitar la reserva d’estacionament pròxima al:
-  Domicili
-  Lloc de treball
-  Centre d’estudis

És imprescindible que el titular de la targeta d’estacionament estigui al corrent del pagament dels impostos municipals.
Serà requisit imprescindible que el vehicle per al que se sol·licita la reserva estigui al corrent del pagament de l’impost de 
vehicles de tracció mecànica. 

8.1.1   Domicili. Característiques i requisits
a)   Es mantindrà vigent en tot moment sense restriccions horàries i s’ubicarà el més a prop possible del domicili.
b)   La reserva es concedirà per un termini de quatre anys passats els quals caldrà procedir a la seva renovació.
c)   Cal estar empadronat/da i residir en el domicili de la localitat on es fa la reserva de la plaça.
d)   No es pot disposar de plaça d’estacionament de propietat o lloguer en el municipi on resideix. Amb la sol·licitud de 

reserva de plaça, la persona sol·licitant signarà una declaració jurada conforme no disposa de cap plaça d’estacionament 
al municipi a no ser que demostri que te dificultats pel seu accés.

e)   En cap cas es podran incloure diversos vehicles a una sola reserva d’estacionament.

8.1.2   Lloc de treball. Característiques i requisits.
a)   Es concedirà exclusivament per la franja horària i dies de la setmana que treballi la persona titular de la targeta i s’ubicarà 

el més a prop possible del lloc de treball. 
b)   Cal disposar de contracte laboral amb durada superior a 6 mesos.
c)   La reserva es concedirà pel temps de durada del contracte laboral. En el cas de contracte laboral indefinit per un termini 

de quatre anys passats els quals caldrà procedir a la seva renovació. 
d)   No es concedirà la plaça en el cas que l’empresa ja disposi de llocs d’estacionament per a treballadors/es amb discapacitat.
e)   No es pot disposar de plaça d’estacionament de propietat o lloguer adaptada i accessible a prop del lloc de treball a no 

ser que demostri que te dificultats pel seu accés. Amb la sol·licitud de reserva de plaça la persona sol·licitant signarà una 
declaració jurada conforme no en disposa de cap.

8.1.3   Centre d’estudis. Característiques i requisits.
a)   Es concedirà exclusivament per la franja horària i dies de la setmana que accedeixi al centre d’estudis la persona titular de 

la targeta i s’ubicarà el més a prop possible del centre d’estudis.
b)   Es concedirà pel temps de durada dels estudis que ha de ser de formació reglada i superior a sis mesos.
c)   No es pot disposar de plaça d’estacionament de propietat o lloguer adaptada i accessible a prop del centre d’estudis a no 

ser que demostri que te dificultats pel seu accés. Amb la sol·licitud de reserva de plaça la persona sol·licitant signarà una 
declaració jurada conforme en no disposa de cap.

d)   No es concedirà la plaça en el cas que el centre d’estudis ja disposi de llocs d’estacionament per alumnes amb discapacitat. 
 
8.2   Titulars no conductors

Els titulars de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat en la modalitat de targeta per a no conductors/res, 
així com els seus tutors o representants legals, podran sol·licitar la reserva d’estacionament pròxima al domicili, però no al 
lloc de treball, ni al centre d’estudis.

8.2.1   Característiques i requisits.
Ser el titular de la targeta persones menors de 18 anys,  amb una discapacitat reconeguda  i que superi el barem de mobilitat i 
els majors de 18 anys  que acreditin  tenir una discapacitat superior al 65% i superar el barem de mobilitat reduïda.
a)   Ni el titular no conductor de la targeta, ni el titular del vehicle autoritzat, ni cap membre empadronat en el domicili, no 

podran disposar de plaça d’estacionament de propietat o lloguer en el municipi on resideix. Amb la sol·licitud de reserva 
de plaça tant el conductor com la persona amb mobilitat reduïda signaran una declaració jurada conforme no en disposen 
de cap.

b)   Cal que, tant la persona titular no conductora com la persona conductora del vehicle que està autoritzat a utilitzar la 
reserva, estiguin empadronats/des al mateix domicili on es demana la reserva de plaça.
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c)   Cal que la persona titular de la targeta d’estacionament protegit com el titular del vehicle estiguin al corrent del pagament 
dels impostos municipals.

d)   Cal que el vehicle estigui al corrent del pagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica en aquest municipi. 
e)    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.
f)    En cap cas es podran incloure diversos vehicles en una sola reserva d’estacionament.

8.3   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 de forma reiterada de la reserva.
d)   Titulars no conductors menors d’edat. Quan compleixen els 18 anys, si no disposen d’un grau del 65% i superin el barem 

de mobilitat reduïda, se’ls retirarà el dret si el tenien.
e)   Titulars no conductors que ingressin permanentment en un centre residencial.
f)   Quan es produeix la incapacitació d’una persona titular d’una targeta, cal que el tutor accepti la continuïtat o no de la 

reserva de plaça d’estacionament del vehicle.

Les persones titulars de les reserves estan obligades a comunicar qualsevol modificació de les circumstàncies que van permetre 
la concessió de la reserva (canvi de domicili, defunció, ingrés permanent en centre assistencial, etc.).
 
ARTICLE 9. Obligació de pagament de la reserva d’estacionament  i subjectes obligats

Estan subjectes al pagament les persones físiques a les quals s’hagi concedit l’autorització de l’ús de la reserva d’estacionament 
per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.
L’obligació de pagament neix en el moment que es notifica l’autorització per a  l’ús que s’hagi sol·licitat. No obstant, 
l’Ajuntament podrà exigir el pagament de la taxa amb caràcter previ a la tramitació de l’expedient. En aquest cas, es notificarà 
a l’interessat la liquidació corresponent amb l’advertiment que si no s’abona en el termini que a l’efecte se li atorgui, se’l tindrà 
per desistit de la seva sol·licitud i s’arxivarà l’expedient.

9.1   Taxa

Les Taxes que s’han d’aplicar vindran recollides a l’Ordenança Fiscal vigent. Aquesta ordenança com a mínim regularà:
a)   La taxa anual per a la concessió d’una plaça d’estacionament de 5x3,5 metres per un titular conductor de targeta de 

discapacitat amb mobilitat reduïda.
b)   El pintat d’una reserva d’estacionament amb matrícula per un titular conductor de targeta de discapacitat amb mobilitat 

reduïda.
c)   Trasllat d’una reserva d’estacionament amb matrícula d’un titular conductor amb targeta de discapacitat i mobilitat 

reduïda.
d)   El canvi de plaques de matrícula de la senyalització de la plaça reservada pel vehicle d’un titular conductor amb targeta 

de discapacitat i mobilitat reduïda.

La no satisfacció de la taxa anual suposarà la pèrdua de la titularitat de l’ús de la reserva d’estacionament per per titular 
conductors amb targeta d’estacionament amb discapacitat i mobilitat reduïda. L’Ajuntament establirà les mesures que 
consideri pertinents d’acord a l’Ordenança Fiscal vigent.

La cancel·lació o finalització de l’ús de la reserva d’estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda es farà 
prèvia comunicació oficial davant l’ens local i d’acord a l’Ordenança Fiscal Vigent.

ARTICLE 10. Obligacions i infraccions vinculades a la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat 
reduïda

La utilització de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda impliquen un seguit 
d’obligacions en relació a la mateixa. El no compliment d’aquestes obligacions comportarà un seguit d’infraccions de caràcter 
lleu i greu.
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10.1   Obligacions

Les persones titulars de les targetes d’estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda estan obligades a:
a)   Utilitzar sempre la targeta original. 
b)   Col·locar l’anvers de la targeta de manera visible en el vehicle que la transporta.
c)   Saber que l’ús de la targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar els familiars o altres persones si no  acompanyen 

o recollen a la persona titular.
d)   En cas de canvi de localitat de residència, cal comunicar-ho a l’Ajuntament per tramitar el trasllat d’expedient el més aviat 

possible.
e)   En cas de defunció o altres circumstàncies que en facin perdre el dret, cal lliurar la targeta a l’ens local responsable en un 

termini màxim de 30 dies.
f)   En cas de pèrdua o robatori de la targeta, cal presentar denuncia el més aviat possible i comunicar-ho a l’ens local 

responsable, abans de sol·licitar una nova targeta.
g)   Sol·licitar una única targeta d’una única modalitat.
h)   Acceptar els termes que es recullen a la present ordenança.

10.2   Infraccions lleus

Es consideren infraccions lleus:
a)   Titular d’una targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda circulant amb fotocòpia de la 

targeta.
b)   Titular d’una targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda que no coloca la targeta de forma 

visible al vehicle.
c)   Estacionar un vehicle autoritzat en una zona reservada per vehicles determinats.

10.3   Infraccions greus

Es consideren infraccions greus:
a)   L’ús de la targeta quan el titular d’una targeta per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda no es trasllada en el 

vehicle.
b)   Ús de la targeta per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda caducada.
c)   No comunicar la defunció del titular i continuar utilitzant la targeta d’estacionament per persones amb discapacitat i 

mobilitat reduïda durant un període superior als 30 dies.
d)   La manipulació, robatori i/o falsificació de la targeta per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

ARTICLE 11. Règim sancionador 

El règim sancionador s’aplicarà en el supòsit que es detecti l’ús indegut de la targeta d’estacionament, considerant un mal ús 
l’incompliment de les obligacions anteriorment exposades.

El règim sancionador consisteix en:
-   Els supòsits específics recollits a l’Annex I de la present Ordenança.
-   L’aplicació dels supòsits del catàleg de sancions establertes a l’Ordenança Municipal de Circulació de Sant Feliu de Guíxols 

de 4 d’abril de 2012, exceptuant els específicament derogats.

Aquest règim sancionador no eximeix de la responsabilitat del compliment de la normativa de circulació vigent i la 
corresponent sanció en funció de la gravetat dels incidents.

Davant de qualsevol dubte, en qüestions relacionades amb persones amb discapacitat i mobilitat reduïda predomina aquesta 
Ordenança Municipal sobre d’altres anteriors.

Si es considera pertinent, les sancions recollides al catàleg aniran acompanyades de la citació de la persona denunciada per 
part de la Regidoria de Serveis Socials per tal d’esclarir la situació.

Altres consideracions en relació al règim sancionador:
a)   L’acumulació de tres infraccions LLEUS, dintre un termini de 24 mesos naturals, constituirà una infracció GREU.
b)   Totes les infraccions GREUS comporten una sanció econòmica així com la retirada de la targeta d’estacionament per 

persones amb discapacitat i la pèrdua dels seus drets inherents per un període de 6 mesos, sempre i quan el titular de 
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la targeta reuneixi els requisits per accedir-hi. En el supòsit de defunció o de no reunir els requisits, la retirada serà 
definitiva.

c)   La reincidència de tres infraccions GREUS comportarà la pèrdua definitiva de la targeta d’aparcament.

DISPOSICIO ADDICIONAL

Única.- Aquesta ordenança modifica o desenvolupa els següents articles de l’Ordenança Municipal de Circulació de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (BOP de Girona de 4 d’abril de 2012):

•   Article12.3 sobre el temps de càrrega i descàrrega
•   Article 18.f sobre estacionament amb temps limitat, horaris i les seves zones
•   Article 19 sobre estacionament amb horari limitat
•   Article 21 sobre estacionament vehicle discapacitats
•   Annex  Catàleg infraccions

Prevaldrà la regulació de la present ordenança en el cas que el seu contingut no coincideixi amb el dels articles referits al 
paràgraf anterior o amb el contingut de qualsevol altre precepte d’una ordenança municipal aprovada.
DISPOSICIO FINAL

Única.- La present ordenança entrarà en vigor una vegada aprovada definitivament i publicat el seu text íntegre al BOP de 
Girona, i quan hagi transcorregut el termini que estableix l’article 65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim 
Local.

ANNEX I. Catàleg de Sancions

CONCEPTE Art. Grau Quant € Dte 50% Pèrdua punts
Titular circulant amb fotocòpia de la targeta 10.2.a L 80 € 40 € -
Titular que no deixa visible la targeta d’estacionament 
protegit 10.2.b L 80 € 40 € -
Estacionar un vehicle autoritzat en una zona reservada per 
vehicles determinats 10.2.c L 80 € 40 € -

L’ús de la targeta de no conductor quan la persona titular 
no es trasllada en el vehicle. 10.3.a G 200 € 100 € -

Ús de la targeta caducada 10.3.b G 200 € 100 € -
No comunicar la defunció del titular i continuar utilitzant 
la targeta d’estacionament protegit en un període superior 
als 30 dies des de la defunció

10.3.c G 200 € 100 € -

La manipulació, robatori i/o falsificació de la targeta. 10.3.d G 200 € 100 € -

Llegenda sobre el Grau:   L= Lleu   G = Greu

Sant Feliu de Guíxols, 21 d’agost de 2014

L’alcalde 


