Introducció
La Llei 1/1998 de la Generalitat Valenciana, d'Accessibilitat i Supressió de
Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació, preveu,
entre les seues disposicions, les relatives a l'accessibilitat en els transports i
en els vehicles d'ús privat que transporten a persones amb mobilitat
reduïda.
D'altra banda ha de tindre's en compte la Recomanació 376/98 de 4 de juny
de 1998, del Consell de la Unió Europea, perquè els Estats membres creen
una targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat, conforme a un
model comunitari uniforme, reconegut recíprocament per tots els Estats
membres, a fi que els titulars de les targetes puguen disfrutar en tota la
Unió Europa de les facilitats d'estacionament relacionades amb les
mateixes, d'acord amb les normes vigents de l'Estat en què es troba la
persona.
Per a donar compliment a estos mandats, la Conselleria de Benestar Social
ha publicat en el DOGV. l'Orde d'11 de gener de 2001, per la qual es regula
la Targeta d'Estacionament per a vehicles que transporten persones amb
mobilitat reduïda (DOGV 23-1-2001) i s'establixen les condicions per a la
seua concessió.
Tan mateix, s' ha de considerar, en la materia que regula la present
Ordenança, lo dispossat en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre,
pel que es regulen les condicions bàsiques per a persones amb discapacitat,
en tant en quant inclosen noves situaciones no contemplades en la anterior
legislació, que donen dret a l'obtenciò i us de la targeta d'estacionament
entre altres.
Art. 1. Objectius
La present Ordenança té com a objectius:
1. Facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
2. Regular la creació de places, reserves d'aparcament i estacionaments
de vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda.
3. Regular la concessió de targetes d'estacionament per a vehicles que
transporten persones amb mobilitat reduïda.
Art. 2. La Targeta d'Estacionament.
La Targeta d'Estacionament en la via pública de vehicles de persones amb
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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
TARGETA I L'ESTACIONAMENT EN LA VIA PÚBLICA DE
VEHICLES DE PERSONES AMB MOVILITAT REDUÏDA EN LA
VILAVELLA

Art. 4. Ús de la targeta
L’us de la targeta s’atén a les següents normes:
1. La targeta és personal i intransferible.
2. Només pot ser utilitzada quan el seu titular siga el/a conductor/a del
vehicle o siga transportat/da en el mateix.
3. La targeta d'aparcament a favor de la persona física o jurídica serà
personal e intransferible, estarà vinculada a un número de matrícula
de vehicle destinat exclusivament al transport col.lectiu de persones
amb movilitat reduïda i serà valida únicament quan el vehícle
transporte de forma efectiva a persones que es topeten en alguna de
les situacions referides.
4. El dret d'ús de les targetes d'estacionament queda supeditat a que el
titular mantinga en el temps els requisits exigits en la present
ordenança per al seu otorgament.
5. Ha de ser col·locada sobre el tauler d'instruments de l'automòbil
(parabrises davanter), de manera que el seu anvers siga llegible des
de l'exterior del vehicle i mostrar-se per al seu control, si els agents
de l'autoritat així ho requerixen. En aquest cas, es tindran que
identificar acreditant la seva identitat amb el DNI, número de
Identificació Fiscal, targeta de residència o qualsevol altre document
oficial identificatiu, sense aquest últim, no podrà fer-se ús de la
targeta d'estacionament. Els menos de 14 anys podrán acreditar la
Ajuntament de La Vilavella
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mobilitat reduïda és un document públic acreditatiu del dret de les persones
que compleixquen els requisits prèvis en aquesta Ordenança per a utilitzar
els aparcaments reservats i disfrutar dels drets que sobre estacionament i
aparcament dels vehicles privats que transporten persones amb mobilitat
reduïda establisquen els ajuntaments, a favor de tals persones, en els seus
respectives ordenances.
El model de la targeta és únic per a la Unió Europea, per això la seua
validesa s'estén a tot el seu àmbit territorial.
Art. 3. Titulars del dret a obtindre de la targeta d'estacionament.
Poden ser titulars de la targeta d'estacionament aquelles persones residents
en La Vilavella, que reunisquen els següents requisits:
1. Estar empadronat/a en la Localitat.
2. Tindre una edat superior a 3 anys.
3. Disposar de la preceptiva resolució de reconeixement de la condició
de persona amb discapacitat, conforme a l'establert a l'art. 4.2 del
texte refós de la Llei General de drets de les persones amb
discapacitat i de la sea inclusió social, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre i que es troben en alguna de
les següents situacions:

seva identitat mitjançant el document de reconeiximent de grau de
discapacitat.
6. El titular deurà complir les indicacions de la Policia Local en la
interpretació de les condicions discrecionals i/o específiques de La
Vilavella.
7. En el suposat incompliment de les condicions d'ús, prèviament
contrastat per agents de Policia Local o de l'autoritat competent,
podrà produir-se la cancel·lació de la targeta, a través del pertinent
procediment contradictori.
8. El titular de la targeta d'estacionament tindrà la obligació de tornar la
targeta caducada en el moment de la renovació o al termini de la seua
vigència

El tindre la targeta no podrà suposar en ningún cas, autorització per
estacionar en zones peatonals, en pasos de peatons, en llocs i supostos en
que estiga prohibit aparcar, llocs que tapen guals o eixides d'emergència,
llocs acotats per raons de seguretat pública i espais que redueixquen carris
de circulació.
Art. 6. Sol·licitud de la targeta
Les persones interessades a disposar de la targeta d'estacionament han de
dirigir-se a l'Ajuntament de La Vilavella i presentar la següent
documentació en el Registre General:
1. Instància de sol·licitud
2. Certificat de minusvalidesa, amb especificació de mobilitat reduïda.
La determinació d'este extrem es fixarà a través de l'aplicació del
barem que, com Annex III s'inclou en el Reial Decret 1.971/1999 de
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Art. 5. On aparcar
El Vehicle que conduïx el titular de la targeta o el transporta pot aparcar-se
sempre en:
 Aquells llocs que estan degudament senyalitzats amb el símbol
internacional corresponent a persones amb minusvalidesa, i que per
eixe motiu està reservat per als titulars de la targeta d'estacionament.
 Parada en els llocs reservats per càrrega i descàrrega en les termes
establerts en la localitat, sempre que no produeixca perjudici als
peatons o al tràfic.
 Parada en qualsevol lloc de la via, per motius justificats i pel temps
indispensable, sempre que no perjudique a peatons o tràfic i d'acord
amb les instruccións dels agents de la autoritat.
 Accés a vies, àrees o espais urbans amb circulació restringida a
residents, sempre que el destí es trobe a l'interior de la zona.

La renovació es realitzarà pel mateix procediment previst per a la concessió
inicial de la targeta.
Art. 7. Renovació de la tarjeta d'estacionament.
La presentació de la sol.licitut de renovació de la targeta d'estacionament en
el plaç previst en la normativa aplicable, prorroga la valideça de la emesa
anteriorment fins la resol.lució del procediment. En cas de que la sol.licitut
es presente dintre dels 90 dies naturals posterios a la data en que haja
acabat la vigència de la última targeta emesa, s'entendrà que substisteix dita
vigència fins la resol.lució del corresponent procediment de renovació.
En tot cas, per a renovar la targeta d'aparcament es imprescindible que el
titular mantinga els requisits establerts per al seu atorgament.
Art. 8.- Concessió de la targeta d'aparcament provisional.
1.
Per raons humanitàries, excepcionalment es concedira una targeta
d'aparcament de caràcter provisional de vehicles automòvils a les persones
que presenten movilitat reduïda, aunque aquesta no haja estat dictaminada
oficialment, per causa de malaltia o patología d'extrema gravetat que
suposarà una reducció sustancial de la esperança de vida que es considera
normal per a la seva edat i demés condicions personal i que raonablement
no permiteixa tramitar en temps la sol.licitut ordinaria de la targeta
d'aparcament.
2.
Per a obtindre la targeta d'aparcament provisional, la acreditació de
l'establert a l'apartat anterior, es portarà a terme mitjançant un certificat
emés per personal metge facultatiu dels serveis públics de salut, que tindrà
que constar amb la valideça de la inspecció dels serveis sanitaris
competents per raó del domicili del la persona sol.licitant.
3.
A els titulars de la targeta d'aparcament provisional els serà
d'aplicació els drets, obligacions i condicions d'ús regulades en aquesta
ordenança, mentre dure el temps de concessió.
4.
La duració de la concessió d'aquesta targeta de carácter provisonal,
serà com a màxim dos mesos. Es pot prorrogar per un període igual,
sempre que es mantinguen les condicions inicials requerides pel seu
atorgament
Art. 9.- Permisos que concedix la possessió de la targeta
La targeta podrà ser utilitzada en el vehicle conduït o en qualsevol altre,
Ajuntament de La Vilavella
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23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i
qualificació de minusvalidesa (BOE de 26 de gener del 2000) per
mitjà de dictamen emés pel Centre de Diagnòstic i Orientació
dependent de la direcció territorial de Benestar Social corresponent.
3. Certificat d'empadronament
4. Fotocòpia DNI
5. Fotografia tamany carnet

Art. 10. Creació de reserves d'estacionament per a persones amb
mobilitat reduïda.
10.1 Es crearan places reservades per a estacionament per a vehicles usats
per persones amb mobilitat reduïda proveïts de targeta especial
d'estacionament, per mitjà de resolució de l'òrgan municipal competent
atenent a:
-Satisfacció de la demanda sectorial en llocs de servicis públics.
10.2 L'Ajuntament es reserva la facultat de suprimir les reserves,
traslladar-les o reduir-les en espai o temps si no es veren utilitzades o
resultaren contràries al bon desenvolupament del trànsit urbà.
10.3 Les reserves podran ser promogudes per demanda individual o
col·lectiu o d'ofici pels servicis tècnics municipals o un altre òrgan
municipal.
10.4 Les reserves seran senyalitzades per l'Ajuntament a les seues
expenses.
10.5 Per a la concessió de reserves es tindrà en compte que les mateixes se
situen en un lloc on, fins a la concessió de la reserva, està permés
l'estacionament.
Art. 11. Creació d´accés lliure a la vivenda.
11.1. Es crearan accessos lliures a la vivenda, en els domicilis on hi hagen
persones amb mobilitat reduïda, o estiguen en procés d´obtindre-la i per la
situació i característiques personals (justificades amb informe social)
necessiten el poder eixir del domicili i les característiques de les voreres i
del carrer no permiteixquen altra solució ( justificades amb informe policia
local).
11.2. L´accés lliure a la vivenda es senyalitzarà amb les dimensions
necessaries per que puga passar una cadira de rodes i amb el logotipo per a
les persones amb discapacitat.
Art. 12. Règim sancionador
12.1 Les infraccions al que disposa la present ordenança, es qualificaran en
lleus, greus i molt greus.
12.2 L'òrgan competent per a resoldre els expedients sancionadors serà la
Sra. Alcaldessa o Regidor/a en qui delegue.
12.3 Seran faltes lleus:
Ajuntament de La Vilavella
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mentres siga utilitzat per al transport d'una persona amb mobilitat reduïda.
La targeta d'estacionament permet al seu titular, dins les vies públiques de
competència municipal pel que fa a trànsit en el Terme Municipal de La
Vilavella, les següents operacions d'estacionament i detenció:
1. Estacionament sense límit d'horari en les reserves creades per a
persones amb mobilitat reduïda, que estaran senyalitzades amb
senyal vertical de trànsit i amb marques vials.

1. No col·locar la targeta visible en els llocs establits
2. No prestar l'atenció necessari per a la conservació de la targeta
3. Pèrdua de la targeta

12.4 Seran faltes greus:
1. Utilització de les targetes-reserva d'estacionament per persona
distinta a l'autoritzada. (Que donarà lloc a la sanció per
estacionament indegut).
2. L'acumulació de tres o més faltes lleus en un any.
3. No comunicar la mort o la pérdua de la condició de persona amb
mobilitat reduïda.
12.5 Seran faltes molt greus
1. La falsificació de la targeta, que serà tramitada segons l'art. 392 del
Còdic Penal.
2. L'acumulació de dos faltes greus en un any.
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12.6 Les sancions de les faltes seran:
1.
Per a les lleus: Multa de fins a 30 euros.
2.
Per a les greus: Multa superior a 30 euros fins a 60 €.
3.
Per a les molt greus: Multa superior a 60 € fins a 180,00 € i
retirada de la target
L'estacionament de vehicles no autoritzats en les reserves concedides per a
minusvàlids/es podrà donar lloc a la imposició de multa per estacionament
indegut, així com a la retirada del vehicle per la grua.
L'Alcaldessa-Presidenta

