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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TARGETA D’ESTACIONAMENT I  

HABILITACIÓ DE ZONES D’ESTACIONAMENT I PAS PER A PERSONES AMB 

DIVERSITAT FUNCIONAL QUE PRESENTEN MOBILITAT REDUÏDA 

 

PREÀMBUL 

La present Ordenança Municipal té per objecte donar compliment al que s’estableix a la 

Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d’Accessibilitat i Supressió de 

Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació, així com al Decret 

39/2004 de 5 de març, del Consell de la Generalitat el qual desenvolupa aquesta.  

La Constitució Espanyola, al seu articulat disposa que correspon als poders públics la 

creació de les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups en què 

s’integra sent reals i efectives; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la 

seua plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, 

cultural i social. És a l’empar de l’article 49, on la nostra Carta Magna exigeix als poders 

públics la realització de polítiques inclusives per prestar especial atenció a aquelles 

persones amb diversitat funcional que requerisquen d’una atenció especialitzada. En 

concret, l’article 49 de la CE atribueix als poders públics la realització d’una política de 

previsió, tractament, rehabilitació i integració dels discapacitats físics, sensorials i 

psíquics als que prestaran l’atenció especialitzada que requerisquen i els empararan 

especialment per al gaudi dels drets i deures fonamentals atorgats a tots els ciutadans.  

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana assenyala, en l’article 10, que 

l’actuació de la Generalitat se centrarà primordialment en la defensa i promoció dels 

drets socials, en especial la no-discriminació i drets de les persones amb discapacitat i 

les seues famílies a la igualtat d’oportunitats, a la integració i a l’accessibilitat universal 

en qualsevol àmbit.  

La millora de la qualitat de vida de tota la població i, específicament de les persones que 

es troben en una limitació respecte al medi és un dels objectius prioritaris que ha de 

presidir en totes les polítiques inclusives tant a nivell estatal com a nivell municipal, en 

compliment estricte del principi d’igualtat que s’ha de garantir a tots els ciutadans.  

Donat el temps transcorregut, i davant la necessitat d’adaptar la normativa local a la 

legislació vigent, resulta necessari aprovar una nova ordenança municipal a fi d’afermar 

l’accessibilitat universal, l’autonomia i independència de les persones amb discapacitat 

i mobilitat reduïda.  

La present ordenança està dividida en tres eixos centrals. El primer dels eixos regula 

l’ús de les targetes d’estacionament, fixant les pautes del procediment d’emissió 

d’aquestes, l’àmbit territorial, les condicions d’ús, els drets i obligacions de les persones 

titulars així com les limitacions del seu ús. Seguidament es pretén regular l’ús de les 

places d’aparcament, reservades en la via pública per a persones amb diversitat 

funcional que presenten mobilitat reduïda. Completa l’últim eix d’aquesta Ordenança 

l’habilitació de zones de pas de vianants per a les zones d’accés als habitatges 

d’aquelles persones que, atenent a les seues dificultats per problemes de mobilitat, 

necessiten un millor accés al seu domicili.  
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TITOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS. 

Article 1. Objecte 

1. Aquesta ordenança te per objecte regular, d’acord amb la legislació vigent en la 

matèria: 

a) Regular la concessió de targetes d’estacionament per a vehicles d’us privat que 

transporten persones amb mobilitat reduïda. 

b) Regular la creació de places, reserves d’aparcament i estacionament per a vehicles 

d’ús privat i públic que transporten persones amb mobilitat reduïda, a Albalat de la 

Ribera. 

c) Facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda en el municipi 

d’Albalat de la Ribera. 

2. Els drets previstos a la present ordenança reguladora seran reconeguts a les 

persones amb diversitat funcional amb mobilitat reduïda i amb dificultat per a desplaçar-

se.  

3. Tindrà la condició per persona amb discapacitat que presenta mobilitat reduïda 
aquelles que tenen, permanentment o temporalment, limitada la capacitat de moure’s 
sense ajuda externa. 

TITOL SEGON. DE LA TARGETA D’ESTACIONAMENT PER A VEHICLES QUE 
TRANSPORTEN PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL QUE PRESENTEN 
MOBILITAT REDUÏDA. 

Capítol I.  Disposicions generals 

Article 2. Definició 

La targeta d’estacionament per a persones amb diversitat funcional que presenten 

mobilitat reduïda és el document públic que acredita el dret a la persona que n’és titular 

a gaudir de les facilitats de circulació, d’estacionament per al vehicle automòbil en que 

es desplace, inclosos els vehicles de transport adaptat a viatgers, d’acord amb les 

condicions establertes a la present Ordenança i a la legislació concordant.  

És una targeta personal i intransferible, amb validesa en el territori dels estats membres 

de la Unió Europea. 

Article 3. Titulars de la targeta. 

1. Podran ser titulars de la targeta d’estacionament expedida per l’Ajuntament d’Albalat 

de la Ribera, les persones físiques major de tres anys, que tinguen reconeguda 

oficialment la condició de persona amb discapacitat, conforme al que s’estableix l’article 

4.2 del text refós de la Llei General de dret de les persones amb discapacitat i de la seua 

inclusió social, i l’article 7.1 del Decret 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es 

regula la targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb diversitat 

funcional que presenten mobilitat reduïda, que es troben en alguna de les següents 

situacions:  

a) Que presenten mobilitat reduïda, conforme l’annex II del Reial Decret 

1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per a reconeixement, declaració 
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i qualificació del grau de discapacitat, dictaminada pels equips multiprofessionals 

de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat. 

b) Que mostren en el seu millor ull una agudesa visual igual o inferior al 0,1 amb 

correcció, o un camp visual reduït a 10 graus o menys, dictaminada pels equips 

multiprofessionals de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat. 

2. Podran obtindre la targeta d’estacionament les persones físiques o jurídiques titulars 

de vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat 

que presten serveis socials de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la 

dependència a que 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 seua Inclusió Social, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

3. També podran obtenir la targeta d’estacionament, sempre amb caràcter excepcional 

i provisional, per raons humanitàries, les persones físiques que presenten mobilitat  

reduïda, encara que aquesta no haja sigut dictaminada oficialment, per causa d’una 

malaltia o patologia d’extrema gravetat que supose fefaentment una reducció 

substancial de l’esperança de vida que es considera normal per a la seua edat i altres 

condicions personals, i que raonablement no permeta tramitar en temps la sol·licitud 

ordinària de la targeta d’estacionament, conforme al que es preveu en la disposició 

addicional primera del Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen 

les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb 

discapacitat. 

4. Així mateix, podran obtenir la targeta d’estacionament provisional per un any, les 

persones usuàries de cadira de rodes, que havent sol·licitat la Qualificació del Grau de 

Discapacitat, no disposen de la resolució d’aquesta, d’acord amb el que es disposa a 

l’article 3.3 del Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre. 

Article 4. Àmbit territorial. 

1. S’aprova i declara d’ús general a Albalat de la Ribera la Targeta d’Estacionament (TE) 

per a persones amb discapacitat i amb mobilitat reduïda. 

2. Les persones titulars de les targetes d’estacionament expedides per l’Ajuntament 

d’Albalat de la Ribera, d’acord amb la normativa aplicable, podran utilitzar-les en el 

municipi d’Albalat de la Ribera amb els mateixos drets i obligacions prevists a la present 

ordenança, d’acord amb la Recomanació 98/376/CE, de 4 de juny de 1998, del Consell 

de la Unió Europea.   

L’ús d’aquesta targeta en el municipi d’Albalat de la Ribera, suposa l’acceptació de les 

disposicions recollides a la present Ordenança. 

Capítol II. De la targeta d’estacionament. 

Article 5. Característiques de la targeta. 

1. Les característiques de la targeta d’estacionament per a persones amb diversitat 

funcional que presenten mobilitat reduïda, d’acord amb el model comunitari i al que es 

disposa a l’article 4 del Decret 72/2016, de 10 de juny, del Consell, són les següents: 

a) Tindrà forma rectangular amb unes dimensions de 148 mm de longitud i 106 

mm d’altura i haurà d’estar plastificada. 



 

Página 6 de 22 
 

b) Color: serà d’un color blau clar, pantone 298, amb excepció del símbol blanc 

que representa una cadira de rodes sobre fons blau fosc pantone rèflex. 

c) El revers i l’anvers estaran dividits verticalment en dues mitats. Els textos 

emprats utilitzaran el castellà i el valencià. 

d) En la part superior de l’anvers figurarà: la inscripció de «Targeta 

d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda», ens els dos idiomes 

oficials de la Comunitat Valenciana. 

 e) En la meitat esquerre de l’anvers figuraran: 

1. El símbol de la cadira de rodes en blanc sobre el fons blau fosc, el 

logotip de la Generalitat Valenciana i un holograma. 

2. El número de la targeta d’estacionament, composat per la sèrie 

numèrica corresponent precedida de les sigles següents: 

CV/_, si es tracta de persones amb problemes amb mobilitat recollides en 

l’article 3.1. 

TR/_, en el cas de tractar-se de vehicles de transport col·lectiu recollits 

en l’article 3.2. 

PR/_, en el cas de persones recollides en l’article 3.3. 

3. La data de validesa de la targeta. 

4. El nom i segell de l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, com a autoritat 

competent per expedir la targeta d’estacionament. 

 f) En la meitat dreta de l’anvers figuraran: 

1. La inscripció «Targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat 

reduïda», impresa en la resta de llengües oficials de l’estat espanyol. A 

continuació, prou separada i amb caràcters més xicotets, la inscripció  

«Targeta d’estacionament», en les altres llengües oficials de la Unió 

Europea. 

2. De fons i dins del símbol de la Unió Europea (el cercle de dotze 

estreles), l’indicatiu de l’Estat espanyol (E). 

3. La inscripció «Model de la Comunitat Europea» en les llengües oficials 
de l’Estat espanyol. 

g) En la part central de l’anvers, en vertical constarà «Targeta d’estacionament» 
en Braille. 

h) En la mitat esquerre del revers, figurarà: 

1. Buit per a la fotografia del titular, per als casos assenyalats en l’article 
3.1 i l’article 3.3. 

2. Matrícula del vehicle, en el cas arreplegat en l’article 3.2. 

3. Nom i cognoms del titular o la raó social, segons escaiga. 

4. La signatura del titular (persona física o representant legal, en cas de 
menors o persona jurídica) de la targeta. 
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 h) En la mitat dreta del revers, figuraran les inscripcions següents: 

1.«Aquesta targeta autoritza al seu titular a fer ús de les facilitats 
d’estacionament vigents en l’Estat en què es trobe». 

2.«Quan s’utilitze aquesta targeta, haurà d’exhibir-se en la part davantera 
del vehicle, de manera que únicament l’anvers de la targeta siga 
clarament visible per al seu control». 

 

2. L’Ajuntament d’Albalat de la Ribera proporcionarà al sol·licitant la targeta emplenada 
amb les dades esmentades. 

Capítol III. De l’ús de la targeta d’estacionament. 

Article 6. Condicions d’ús. 

1. Les condicions d’ús de la targeta d’estacionament per a la seua utilització són les 

següents: 

a) La targeta serà única, personal i intransferible, i només podrà ser utilitzada quan 

el seu titular siga transportat en el vehicle o aquest siga conduït per la persona 

amb discapacitat titular d’aquella. 

b) La targeta d’estacionament de vehicles per a persones amb discapacitat només 

pot utilitzar-se en format original, no tenint cap validesa qualsevol tipus de 

fotocòpia o reproducció d’aquesta. 

c) La targeta d’estacionament expedida a favor de la persona física o jurídica a que 

es refereix l’article 3.2 estarà vinculada a un número de matricula de vehicle 

destinat al transport col·lectiu, i serà únicament eficaç quan el vehicle transporte 

de forma efectiva a les persones a què es refereix l’article esmentat. 

d) La targeta haurà de ser col·locada en la zona del parabrises davanter, de manera 

que el seu anvers siga llegible des de l’exterior del vehicle i  exposar-se per al 

seu control, si l’autoritat competent això ho requerirà. 

e) El titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la Policia Local, o 

autoritat competent, en l’aplicació de les condicions específiques establertes per 

l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera. 

f) El titular de la targeta haurà de comunicar a l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera 

qualsevol canvi de domicili, circumstàncies personals, quan l’esmentat canvi o 

variació supose una millora de la capacitat de ambulatòria. 

2. L’ús de la targeta, per tant, està subordinar a que el seu titular mantinga els requisits 

exigits per al seu atorgament i condicions d’ús establides a aquesta regulació, i a les 

que aquesta s’empara. 

Article 7. Drets de les persones titulars. 

1. Les persones titulars de la targeta d’estacionament tindran els següents drets, sempre 
i quan exhibisquen de forma visible la targeta original a l’interior del vehicle: 

a) Reserva de plaça d’aparcament, prèvia l’oportuna sol·licitud a l’administració 
corresponent i justificació de la necessitat, d’acord amb el que s’estableix en 
aquesta ordenança al Capítol IV, en lloc més pròxim al domicili o lloc de treball. 
La plaça haurà de senyalitzar-se amb el símbol internacional d’accessibilitat. 

 b) Estacionament en els llocs habilitats per a les persones amb discapacitat. 
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c) Estacionament a les zones d’aparcament de temps limitat durant el temps 
necessari, sense perjudici del que estableix la Disposició transitòria tercera del 
Decret 72/2016, de 10 de juny del Consell. 

d) Parada o estacionament en les zones reservades per a càrrega i descàrrega, 
i parada en qualsevol lloc de la via per motius justificats i pel temps indispensable 
sempre que no s’ocasionen perjudicis als vianants o al trànsit,  atenent al que es 
disposa al Capítol III. 

f) Accés a vies, àrees o espais urbans amb circulació restringida a residents 
sempre que la destinació es trobe a l’interior d’aquesta zona. 

2. La targeta d’estacionament en cap cas suposarà autorització per estacionar en zones 
de vianants, en passos de vianants, en els llocs i supòsits en què estiga prohibit parar, 
llocs que obstruïsquen guals o eixides d’emergència, zones fitades per raons de 
seguretat pública i espais que reduïsquen carrils de circulació. 

Article 8. Obligacions de les persones titulars. 

1. La persona titular de la targeta d’estacionament o, si s’escau, els seus representants 

legals, està obligada a: 

a) Donar-li una utilització correcta d’acord amb les condicions establides a l’article 

6 de la present ordenança. 

b) Col·locar la targeta d’estacionament al quadre de comandament del vehicle o 

adherir-la al parabrisa davanter per l’interior, sempre amb document original, de 

manera que resulte clarament visible i llegible des de l’exterior, i exhibir-la per al 

seu control, si l’autoritat competent així ho requerís. 

c) Identificar-se quan així li ho requerisca un/una agent de l’autoritat, acreditant la 

seua identitat amb el document nacional d’identitat, número d’identificació fiscal, 

targeta de residència o qualsevol altre document oficial identificatiu. Els menors 

de 14 anys podran acreditar la seua identitat mitjançant l’exhibició del document 

de reconeixement del grau de discapacitat. 

d) Col·laborar amb els agents de l’autoritat per evitar, en el major grau possible, els 

problemes de trànsit que pogueren ocasionar en exercitar els drets que els 

confereix la utilització de la targeta d’estacionament. 

e) Tornar la targeta d’estacionament caducada en el moment de la renovació o al 

final de la seua vigència. 

2. La utilització fraudulenta de la targeta d’estacionament, tant per persones físiques 

com per persones jurídiques, en donarà lloc a la cancel·lació, sense perjudici de les 

sancions previstes per l’ordenament jurídic.  

Així mateix, l’incompliment de les obligacions esmentades al present article donarà lloc 

a la cancel·lació de la targeta d’estacionament o a la seua retirada temporal, sense 

perjudici de les sancions previstes a l’ordenament jurídic. 

3. En cas de pèrdua, robatori o destrucció de la targeta, la persona titular o persona que 

acredite la seua representació haurà de comunicar-ho immediatament a l’Ajuntament 

d’Albalat de la Ribera, i com a màxim en el termini d’un mes, mitjançant escrit presentat 

al registre municipal o telemàticament per la seu electrònica. Aquesta targeta quedarà 

anul·lada amb caràcter general. En cas de recuperació d’aquesta, haurà de ser 

retornada a l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera. 

4. Es considerarà vehicle no autoritzat el que no dispose de targeta d’estacionament, el 

que disposa d’una targeta no vàlida, per haver-se declarat suspesa o cancel·lada, el que 
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faça ús d’una targeta extingida per defunció de la persona titular, així com el que faça 

un ús indegut de la targeta. 

Article 9. Requisits dels sol·licitants. 

1. Podran ser titulars de la present targeta d’estacionament aquelles persones que 

reunisquen els requisits establerts en l’article 3 de la present Ordenança, i el següents: 

a) Empadronament. Estar empadronat al municipi d’Albalat de la Ribera. 

b) Edat. Tindre una edat superior a 3 anys. 

c) Tindre la condició de persona amb discapacitat. Disposar de la preceptiva 

resolució de reconeixement de discapacitat emesa pel Centre de d’Avaluació i 

Orientació de discapacitats. 

d) Acreditació de problemes de mobilitat, que vindrà determinada d’acord amb el 

que s’estableix a l’article 2 del Decret 72/2016, de 10 de juny del Consell, i si n’és 

el cas, en la disposició addicional primera del Reial Decret 1056/2014, de 12 de 

desembre. 

2. En el cas de persones físiques o jurídiques titulars de vehicles destinats 

exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat, hauran d’estar 

inscrites en el Registre de Titulars d’Activitats, Centres i Serveis d’Acció Social, de la 

conselleria competent en matèria de persones amb discapacitat o diversitat funcional. 

Capítol IV. Del procediment per a l’atorgament de la targeta d’estacionament. 

Article 10. Procediment per a la concessió de la targeta d’estacionament. Documentació 

1. L’expedient s’iniciarà a sol·licitud de la persona interessada, per mitjà d’un imprès 

normalitzat, que es presentarà a les oficines de l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, o 

telemàticament per la seu electrònica, sense perjudici de poder presentar-lo en altres 

llocs previstos a la legislació aplicable en matèria de procediment administratiu comú. 

Els documents que no puguen presentar-se, seran presentat a través del Registre 

d’Entrada. 

En tot cas, les persones jurídiques, estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans 

electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit 

d’un procediment administratiu comú d’acord amb el que s’estableix a l’article 14.2 de la 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 

2. El sol·licitant podrà ser el mateix titular o el seu representant legal. La titularitat de la 

targeta (TE), en tot cas, serà ostentada per la persona que reunisca els requisits 

establerts a l’article 9. 

3. La documentació a presentar juntament amb la sol·licitud, sempre i quan no es trobe 

ja en poder de l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, o que puga ser consultada 

telemàticament o obtenir-se mitjançant autorització expressa, a través dels serveis de 

verificació de dades de la PAI (Plataforma Autonòmica d’Interoperabilitat), serà la 

següent: 

A. En el cas de persones amb diversitat funcional que presenten mobilitat reduïda:  

1. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) de la persona titular de la 

TE amb diversitat funcional. 
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2. Copia compulsada de la resolució de reconeixement de la condició de persona 

amb discapacitat. 

3. Dictamen relatiu a la seua mobilitat, amb especificació de la condició de 

mobilitat reduïda i, si s’escau, del termini re revisió. O, si és el cas, dictamen 

acreditatiu de la condició de persona amb ceguesa, deficiència visual greu i 

sordceguesa, amb especificació del seu nivell d’agudesa visual i/o camp visual i 

del seu caràcter permanent. Aquest dictamen ha de ser emès pels Centres de 

Valoració i Orientació de Discapacitats, d’acord amb l’assenyalat a l’article 3.1.b 

d’aquesta ordenança. 

4. Acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant legal, si és 

el cas. 

5. Dues fotos grandària carnet de la persona titular, el més actualitzades 

possible. 

6. Autorització, signada per la persona sol·licitants o representant legal, per a la 

cessió de dades de caràcter personal a la Generalitat Valenciana, a l’efecte de 

procedir a la inscripció de la targeta en el Registre Autonòmic de Targetes 

d’Estacionament per a Persones amb Mobilitat Reduïda de la Comunitat 

Valenciana. 

B. Aportació  de documentació per al cas de persones físiques o jurídiques titulars de 

vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones amb diversitat 

funcional:  

1. Fotocòpia del permís de circulació. 

2. Certificat d’inscripció de l’entitat en el Registre de Titulars d’Activitats, Centres 

i Serveis d’Acció Social de la Conselleria competent que presten serveis socials 

de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la 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 seua inclusió social. 

3. Declaració responsable signada per la persona sol·licitant o el seu 

representant legal, en cas de tractar-se d’una persona jurídica, que el vehicle la 

matricula del qual s’indica està destinat exclusivament al transport col·lectiu de 

persones amb diversitat funcional. 

4.Acreditació de la representació i fotocòpia del DNI de representant legal, si 

s’escau. 

5. Autorització, signada per la persona sol·licitant o representant legal, per a la 

cessió de dades de caràcter personal a la Generalitat Valenciana, a l’efecte de 

procedir a la inscripció de la targeta en el Registre Autonòmic de Targetes 

d’Estacionament per a Persones amb Mobilitat Reduïda de la Comunitat 

Valenciana. 

C. Aportació de documentació en el cas de persones que presenten mobilitat reduïda 

encara que o haja estat dictaminada oficialment, per a poder accedir a la targeta 

d’estacionament amb caràcter excepcional i provisional: 

 1. Còpia del DNI de la persona amb diversitat funcional. 
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2. Informe emès pel metge especialista dels serveis públics de salut, que acredite 

la malaltia o patologia d’extrema gravetat, les mancances de mobilitat i la 

reducció substancial de l’esperança de vida, que haurà de ser verificat i validat 

per la inspecció sanitària. 

3. Acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant legal, si 

s’escau. 

4. Dues fotos, grandària carnet, el més actualitzades possible. 

5. Autorització, signada per la persona sol·licitant o representant legal, per a la 

cessió de dades de caràcter personal a la Generalitat Valenciana, a l’efecte de 

procedir a la inscripció de la targeta en el Registre Autonòmic de Targetes 

d’Estacionament per a Persones amb Mobilitat Reduïda de la Comunitat 

Valenciana. 

D. Documentació en el casos de persones recollides en l’article 3.4 de la present 

ordenança: 

 1. Còpia del DNI de la persona amb diversitat funcional. 

2. Acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant legal, si 

s’escau. 

3. Còpia de la sol·licitud de reconeixement de grau de discapacitat. 

4. Informe metge del servei públic de salut, degudament segellat i signat, que 

acredite que la persona sol·licitant és usuària de cadira de rodes. 

5. Dues fotos, grandària carnet, de la persona sol·licitant, el més actualitzades 

possibles. 

6. Autorització, signada per la persona sol·licitant o representant legal, per a la 

cessió de dades de caràcter personal a la Generalitat Valenciana, a l’efecte de 

procedir a la inscripció de la targeta en el Registre Autonòmic de Targetes 

d’Estacionament per a Persones amb Mobilitat Reduïda de la Comunitat 

Valenciana. 

4. L’Ajuntament d’Albalat de la Ribera verificarà la documentació i el compliment dels 

requisits establerts en la present ordenança. 

5. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar des 

de la data en què la sol·licitud, correctament presentada juntament amb la documentació 

requerida, haja tingut entrada en el registre de l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, i 

sense perjudici de la possibilitat de suspendre el procediment en els termes establers 

en la norma de procediment administratiu.  

Transcorregut el termini màxim establert, sense que s’haja dictat i notificat resolució 

expressa, la sol·licitud es podrà entendre estimada, sense que això eximisca de 

l’obligació de l’administració local de resoldre. 

7. La resolució posarà fi a la via administrativa,  contra la que es podrà interposar recurs 

potestatiu de reposició, o directament recurs contenciós administratiu, d’acord amb la 

legislació del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la 

legislació reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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8. Les targetes atorgades per l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, s’inscriuran en el 

Registre Autonòmic de Targetes d’Estacionament per a Persones amb Mobilitat 

Reduïda de la Comunitat Valenciana. S’estarà al que es disposa a l’Ordre 2/2017, d’1 

de juny, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual 

es crea i regula el Registre Autonòmic de Targetes d’Estacionament per a Persones 

amb Mobilitat Reduïda de la Comunitat Valenciana. 

Article 11. Lliurament de la targeta d’estacionament. 

La targeta titular es lliurarà a la persona titular o a la persona que acredite la seua 

representació i/o vàlida autorització en les oficines de l’Ajuntament d’Albalat de la 

Ribera, qui a continuació signarà la recepció de la mateixa. 

Article 12. Validesa de la targeta. 

1. La validesa de la targeta (TE) ve especificada en aquella, i dependrà de l’edat de la 

persona titular i de les característiques del dictamen sobre la mobilitat, en relació a si és 

permanent o temporal. 

2. Per a persones majors de 18 anys, el termini de validesa es fixarà en 10 anys a 

comptar de la data d’expedició de la targeta, sempre que el dictamen determine 

l’existència d’una mobilitat reduïda o ceguesa, deficiència visual greu i sordceguesa amb 

caràcter permanent. 

Quan la mobilitat reduïda siga de caràcter temporal, la validesa de la TE estarà marcada 

pel termini d’aquella. 

3. En el cas que la persona titular tinga una edat inferior a 18 anys, el termini de validesa 

serà com a màxim de 5 anys, llevat que la durada de la mobilitat reduïda fixada en el 

dictamen assenyale un termini inferior, i en aquest cas s’haurà d’ajustar. 

4. Per a persones físiques o jurídiques que transporten un vehicle d’ús col·lectiu a 

persones amb discapacitat, el termini de validesa serà com a màxim de 5 anys, sense 

perjudici de la seua renovació. 

5. Les targetes d’estacionament atorgades a les persones a què fa referència l’article 

3.3 de la present ordenança, tindran una durada màxima d’un any, poden prorrogar-se 

per un període igual, sempre que es mantinguen les condicions inicials requerides per 

al seu atorgament. 

6. Les targetes d’estacionament atorgades a favor de les persones a que fa referència 

l’article 3.4, tindran una durada màxima de 2 anys. 

7. Les persones titulars de la targeta, els seus representants legals o els seus hereus 

hauran de tornar, a l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera la TE al terme de la seua vigència 

i, si és el cas, per defunció o per pèrdua dels requisits en que van motivar la concessió. 

8. La defunció de la persona titular és causa d’extinció de la targeta d’estacionament, 

per la qual cosa, aquesta haurà de ser retornada pels seus hereus a l’Ajuntament 

d’Albalat de la Ribera dins el termini d’un mes, a comptar des de la data de defunció de 

la persona titular. 

13. Renovació. 

1. La renovació de la targeta serà condicionada al següent: 
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a) Cas de persones majors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguesa, deficiència 

visual greu i sordceguesa amb dictamen permanent, la renovació es produirà, 

prèvia sol·licitud, als 10 anys, comptants des de la seua concessió. L’Ajuntament 

d’Albalat de la Ribera comprovarà els requisits de vida i empadronament i la 

persona interessada aportarà dues fotografies de mida de carnet actualitzades. 

b) Cas de persones majors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguesa, deficiència 

visual greu i sordceguesa amb dictamen temporal, la renovació es produirà en la 

data en què finalitza la temporalitat. En aquest cas s’exigeix per part de la 

persona interessada un nou dictamen de mobilitat i dues fotografies de mida de 

carnet actualitzades. L’Ajuntament revisarà els requisits de vida i 

d’empadronament. 

c) Cas de persones físiques menors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguesa, 

deficiència visual greu i sordceguesa. La renovació es produirà en la data 

assenyalada per a la temporalitat i no podrà ser superior a 5 anys, i exigeix que 

la persona interessada presente un nou dictamen. 

d) Per al cas de persones físiques o jurídiques que transporten en vehicle d’ús 

col·lectiu a persones amb discapacitat, l’Ajuntament comprovarà els requisits de 

condicions d’ús del transport col·lectiu esmentat a centres de serveis socials 

especialitzats per a persones amb discapacitat. La renovació es produirà, prèvia 

sol·licitud, als 5 anys comptats des de la seua concessió. 

2. La persona interessada haurà de presentar la sol·licitud de renovació, sí n’és el cas, 

tres mesos abans de la data de finalització de la validesa de la targeta anterior sense 

perjudici del que s’estableix al següent apartat. 

3. D’acord amb el que es disposa a l’article 10.3 del Decret 72/2016, de 10 de juny, del 

Consell, pel qual es regula la targeta d’estacionament per a vehicles que transporten 

persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda, i l’article 10 del Reial Decret 

1056/2014 de 12 de desembre pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i 

ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat: 

a) La presentació de la sol·licitud de renovació de la targeta d’estacionament en el 

termini indicat a l’apartat anterior, prorroga la validesa emesa anteriorment, fins 

la resolució del procediment. 

b) En cas que la sol·licitud es presente dins dels noranta dies naturals posteriors a 

la data que haja finalitzat la vigència de l’última targeta emesa, s’entendrà que 

subsisteix aquesta vigència fins la resolució del corresponent procediment de 

renovació. 

c) En tot cas, per a renovar la targeta d’estacionament és imprescindible, que la 

persona titular mantinga els requisits per al seu atorgament. 

4. En tots els casos, l’entrega de la nova targeta requereix necessàriament el lliurament 

de l’antiga per la persona interessada. 

5. La renovació de la targeta també pot produir-se per sostracció, deterioració o pèrdua. 

En el cas de sostracció, s’exigirà a la persona interessada que presente justificació de 

la denúncia presentada a l’autoritat competent. 

En el cas del deteriorament de la targeta, la persona interessada presentarà a les 

oficines de l’Ajuntament la targeta deteriorada, i aquest emetrà una nova targeta amb la 

mateixa data de validesa que l’anterior.  
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Per al cas de pèrdua, la persona interessada aportarà compromís de retornar l’antiga en 

cas que la retrobés. 

Article 14. Competències. 

1. L’atorgament i cancel·lació de les targetes regulades en l’article 3 de la present 

ordenança es realitzarà mitjançant Resolució de l’Alcaldia o, si s’escau, de la Regidoria 

corresponent. 

2. El control d’ús de les targetes s’efectuarà per la Policia Local amb col·laboració amb 

l’Ajuntament d’Albalat d ela Ribera, que comunicarà a aquesta les targetes declarades 

perdudes, robades, així com les extingides perquè la persona titular haja mort o haja 

perdut els requisits per a la seua concessió, i les suspeses o retirades temporalment per 

mesures cautelars o sanció. 

3. El Servei de Benestar Social i Integració anotarà en l’expedient de la persona titular 

de la targeta d’estacionament els incompliments de les obligacions establertes en 

l’article 8 d’aquest ordenança, i les seues conseqüències, així com les infraccions i 

sancions, després de recaure resolució ferma. 

Article 15. Propietat i titularitat de la targeta. 

1. La targeta és propietat de l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera. 

2. La titularitat de la targeta d’estacionament serà ostentada per la persona que reunisca 

els requisits establers a l’article 3 d’aquesta ordenança. 

3. Solament serà possible la titularitat d’una targeta d’estacionament per persona i 

vehicle. 

4. La persona titular de la TE, o en el cas de persones amb capacitat d’obrar modificada 

judicialment, el seu tutor, és responsable de la targeta d’estacionament, vetllant per la 

seua bona utilització, no podent ser cedida a terceres persones. 

Article 16. Règim jurídic. 

Per al no previst en aquesta Ordenança municipal, s’estarà al que es disposa en el Reial 

Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques 

d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat i, si 

s’escau, la legislació de desenvolupament d’aquesta; el Decret 72/2016, de 10 de juny, 

del Consell, pel qual es regula la targeta d’estacionament per a vehicles que transporten 

persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda i s’estableixen condicions 

per a la seua concessió; l’Ordre 2/2017, d’1 de juny, de la Vicepresidència i Conselleria 

d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es crea i regula el Registre Autonòmic de 

Targetes d’Estacionament per a Persones amb Mobilitat Reduïda de la Comunitat 

Valenciana; o les normes que els substituïsquen. 

Capítol V. Dels incompliments. 

Article 17. Incompliments en l’ús de la TE. 

1. Els fets constatats pels agents de l’autoritat que siguen constitutius d’incompliment de 

les condicions d’ús i obligacions de la targeta d’estacionament regulades en la present 

ordenança als articles 6 i 8 respectivament, tindran valor probatori i presumpció de 

veracitat, sense perjudici de les proves, que en la seua defensa, puguen assenyalar o 

aportar les persones interessades. 
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2. Els incompliments es classifiquen en lleis, greus i molt greus. 

3. Es considerarà incompliment lleu, qualsevol de les següents conductes o fets: 

a) No situar en el lloc indicat a la present ordenança  la targeta d’estacionament, de 

manera que impossibilite la lectura o visibilitat de la mateixa des de l’exterior a 

l’agent competent. 

b) No exhibir la TE a l’agent de l’autoritat quan aquest ho requerisca. 

c) La no utilització de la targeta original. 

d) Aquelles altres conductes que contravinguen les normes contingudes a la 

present normativa que no siguen qualificades expressament de greus o molt 

greus en els següents apartats. 

4. Es considerarà incompliment greu qualsevol de les conductes: 

a) L’ús d’una targeta d’estacionament caducada sense que s0shaja presentat cap 

sol·licitud de renovació o bé, si havent sigut presentada aquesta, la resolució 

hagués estat denegada per no complir els requisits establerts en la present 

ordenança. 

b) Ús de la targeta d’estacionament deteriorada sempre que impedisca la 

identificació d’aquesta, així com la seua titularitat. 

c) No comunicar, o fer-ho fora del termini establert, la variació de les circumstàncies 

que donaren lloc a la concessió de la TE en el seu moment. 

d) Obtenir una targeta d’estacionament emesa per l’Ajuntament d’Albalat de la 

Ribera, sent titular d’altra targeta en vigor que haja estat atorgada per altre 

Ajuntament o Administració Pública. 

e) No col·laborar o, no permetre, als agents de l’autoritat a realitzar les 

comprovacions pertinents per al control i vigilància de les targetes i de les 

reserves d’estacionament. 

f) No comunicar a l’Ajuntament el robatori o la pèrdua de la targeta en el termini 

d’un mes des de que es va produir el mateix o siga advertida la pèrdua. 

5. Seran considerats incompliments molt greus els basats en les següents conductes: 

a) La utilització d’una targeta d’estacionament manipulada o falsificada, incomplint 

l’article 6 de la present ordenança, sense perjudici del que s’estableix al Codi 

Penal en relació amb el delicte de falsificació d’un document públic de l’article 

390 i següents. 

b) La cessió de la TE a una tercera persona, per part de la persona titular, bé siga 

de manera gratuïta o onerosa, incomplint el que es preveu a l’article 8, al no 

vetllar per la correcta utilització de la mateixa, conforme les condicions d’ús. 

c) Ús de la targeta d’estacionament previst en l’article 3 d’aquesta ordenança sense 

transportar efectivament a la persona amb discapacitat o diversitat funcional que 

presenta mobilitat reduïda, titular de la mateixa, incomplint de nou les condicions 

d’ús de l’article 6. 

d) Ús d’una TE anul·lada per haver-se declarat prèviament com a perduda, 

sostreta, destruïda. 

e) La utilització de les targetes d’estacionament que han estat suspeses o 

cancel·lades per incompliment de les obligacions i condicions d’ús previstes. 

f) No fer lliurament de la targeta d’estacionament a l’Ajuntament d’Albalat de la 

Ribera en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la resolució de 

suspensió temporal o cancel·lació de la targeta incomplint així l’obligació 

establerta a l’article 8 relatiu a les obligacions de les persones titulars. 
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Capítol VI. Del règim sancionador. 

Article 18. De les sancions. 

1.En la imposició de sancions s'haurà de guardar la deguda idoneïtat i necessitat de la 
sanció a imposar, i la seua adequació a la gravetat del fet constitutiu de la infracció. La 
graduació de la sanció considerarà els criteris assenyalats en l'article 29.3 de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i especialment l'existència 
d'intencionalitat, la reincidència així com la naturalesa dels perjudicis causats. 
  
2. Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 100 euros, les infraccions 
greus seran sancionades amb multa de 101 a 200 euros i les infraccions molt greus 
seran sancionades amb multa de 201 a 500 euros, d'acord amb el que disposa el Títol 
XI de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases de Règim Local, concernent a la potestat 
de la tipificació de les infraccions i sancions per les entitats locals.  
 
3. Les responsabilitats administratives que es deriven de la comissió d'una infracció i la 
imposició de sanció seran compatibles amb la declaració de l'incompliment de les 
obligacions de la persona la titular de la targeta i de les seues conseqüències. 
 

TITOL TERCER. DE LES ACCIONS MUNICIPALS TENDENTS A FACILITAR LA 

MOBILITAT DE LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL QUE PRESENTEN 

MOBILITAT REDUÏDA. RESERVES ESPECIALS D’ESTACIONAMENT PER A 

PERSONES AMB DIVERSITAT QUE PRESENTEN MOBILITAT REDUÏDA: PLACES 

PERSONALIZADES. 

Capítol I. De la reserva d’estacionament per a persones amb discapacitat o 

diversitat funcional. 

Article 19 . Objecte. 

1. L’objecte d’aquest capítol és la regulació de l’ús de les places d’aparcament, 

reservades en la via pública per a persones amb diversitat funcional que presenten 

mobilitat reduïda, tant de les places que de forma específica s’identifiquen mitjançant la 

senyalització horitzontal i/o vertical per a eixa destinació, com de les places 

d’aparcament d’ús general. 

2. La persona interessada haurà d’estar en possessió de la TE regulada al Títol Segon 

de la present ordenança, i el seu ús serà exclusivament per al servei de transport de la 

persona titular del distintiu. 

L’ús per a una finalitat diferent, serà objecte de sanció, d’acord amb la legislació vigent. 

3. El dret a les places reservades, o als horaris especials, s’ha d’acreditar mitjançant 

l’exhibició de l’original de la targeta corresponent en la zona del parabrisa davanter del 

vehicle. 

Article 20 . Places d’aparcament reservades per a persones titulars de la TE. 

1. Es disposarà d’un mínim d’una plaça d’aparcament reservada i dissenyada pera al 

seu ús per persones titulares de la targeta d’estacionament, per cada quaranta places o 

fracció de places d’aparcament en el seu nucli urbà i, a més, la mateixa proporció en els 

principals centres d’activitats d’aquests.  



 

Página 17 de 22 
 

2. Aquestes places hauran de complir les condicions reglamentàriament previstes a la 

normativa d’accessibilitat, com ara, la Llei 9/2009, de 20 de novembre, de la Generalitat, 

d’Accessibilitat Universal al Sistema de Transports de la Comunitat Valencianes. 

Article 21. Reserva de places d’aparcament en nuclis urbans, establiments i centres 

d’activitat. 

1. L’Ajuntament d’Albalat de la Ribera habilitarà els estacionaments i espais exclusius 

per a vehicles que transporten persones amb diversitat funcional que presenten mobilitat 

reduïda, de manera que estiguin ubicats en nombre i condicions adequades em tot el 

nucli urbà i, en especial, en àrees dedicades a ús educatiu, esportiu, cultural, d’oci, 

d’atenció a la salut, centres oficials, establiments comercials i altres centres d’activitats. 

2. Als serveis i establiments sanitaris es reservarà un nombre suficient de places per a 

persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda, i les persones que dispose 

de la TE provisional, que precisen de tractaments, assistència i cures metges amb 

regularitat. 

Article 22. Reserva de plaça personalitzada. 

1. Es considera com a ús personalitzat, la utilització d’una plaça senyalitzada a la 

calçada, que es destina exclusivament a una persona amb discapacitat o diversitat 

funcional amb mobilitat reduïda, la qual és usuària de vehicle de la seua propietat o 

membre de la seua unitat de convivència. L’esmentada plaça es localitzarà al lloc més 

proper al domicili o lloc de treball de la persona sol·licitant, d’acord amb les 

circumstàncies urbanístiques i tècniques, i de regulació de trànsit que ho permeten. 

2. La reserva es destinarà a un vehicle determinat. La persona titular haurà de comunicar 

a l’Ajuntament d’Albalat d ela Ribera el canvi de vehicle autoritzat, així com la finalització 

de la vigència de la targeta d’estacionament o, l’alteració de qualsevol dels requisits que 

van motivar l’autorització. 

3. L’ús serà de 24 hores en el cas de proximitat al domicili, o del temps necessari per al 

cas de proximitat al lloc de treball durant el termini de vigència de l’autorització, que 

coincidirà amb el de la targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda 

(TE), sempre i quan es mantinguen les condicions que en van motivar l’atorgament i, en 

qualsevol cas, per un termini no superior a 4 anys. 

4. La plaça reservada es subjectarà, si és e cas, al pagament de l’ordenança fiscal i, en 

tot cas, li correspondran les despeses de senyalització i manteniment de la placa 

identificativa amb el número de matrícula. 

Capítol II. De l’ús indegut de les places d’estacionament reservades per a 

persones amb discapacitat o diversitat funcional que presenten mobilitat reduïda. 

Article 23 . Ús indegut de les places d’estacionament. 

1. Els usos per a distintes finalitats o per persones no autoritzades de les reserves places 

d’estacionament regulades a la present ordenança, sense perjudici dels casos que les 

persones acompanyants conductores puguen utilitzar aquestes places quan la persona 

titular de la targeta és transportada al vehicle, constituiran infracció molt greu d’acord 

amb la present ordenança, i seran objecte de sanció conforme la mateixa. 

2. En el supòsit de places d’ús personalitzat, constituirà una infracció el fet que, havent 

desaparegut es causes que en van motivar l’atorgament, la persona titular no ho 

comunique a l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, i continue gaudint de l’ús de la mateixa. 
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Article 24.  Requisits reserva de lloc personalitzada. 

1. Requisits a complir per a la concessió de la reserva d’estacionament personalitrada. 

a) Estar empadronat a Albalat de la Ribera. 
b) No disposar, la unitat familiar, de plaça d’aparcament de propietat o 
lloguer i propera al domicili destinada al vehicle. 
c) La reserva es concedirà per un termini de 4 anys, passat el qual caldrà 
procedir a la seva renovació. 
 

2. Per a la concessió de la reserva de lloc prevista al present article s’haurà d’aportar la 
següent documentació: 
 

a) DNI o permís de residència. 
b) Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. 
c) Declaració responsable conforme, la unitat familiar, no disposa de plaça 
d’aparcament de propietat o lloguer i propera al domicili. 
 

En tots els supòsits caldrà aportar fotocòpia compulsada de la documentació 
esmentada. 
 
3. Per a la reserva de plaça d’estacionament personalitzada per al lloc de treball caldrà 
complir els següents requisits: 
 

a) Tenir una relació laboral amb una durada superior a 6 mesos. 
b) No disposar, la unitat familiar, de plaça d’aparcament de propietat o de lloguer 

destinada a l’estacionament del vehicle per el/la titular de la targeta propera al 
lloc de treball. 

c) Que l’empresa no dispose de llocs d’estacionament. 
 

La reserva es concedirà exclusivament per la franja horària i dies de la setmana en què 
treballe la persona de la targeta i s’ubicarà el més propera al lloc de treball, on 
tècnicament siga possible. També caldrà incorporar una placa complementària indicant 
l’horari laboral i la condició de reserva pública fora d’aquest horari. Es concediran pel 
termini del contracte amb un màxim de 4 anys, passats els quals, caldrà procedir a la 
seva renovació. 
 
4. Caldrà aportar, per a la concessió de la reserva de plaça d’estacionament en el lloc 
de treball, la següent documentació: 
 

a) DNI o permís de residència. 

b) Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. 

c) Certificat de l’empresa i document acreditatiu en què conste la durada de la 

relació laboral, l’horari de la prestació de serveis i el fet de no disposar de places 

d’estacionament pròpies. 

d) Declaració responsable conforme, la unitat familiar, no disposa de plaça 

d’aparcament de propietat o lloguer propera al lloc de treball. 

Capítol II. De la parada i l’estacionament.  

Article 25. Parada i estacionament de les persones que amb discapacitat o diversitat 

funcional que presenten mobilitat reduïda. 

1. D’acord amb l’establert a l’article 7 de la present ordenança, els vehicles ocupats per 

les persones titulars de la TE, podran: 
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 a. Estacionar a les zones d’aparcament de temps limitat durant el temps 

necessari, o parada en qualsevol lloc de la via, per motius justificats i pel temps 

indispensable, sempre i quan no s’ocasionen perjudicis als vianants o al trànsit, i sempre 

d’acord amb les instruccions dels agents de l’autoritat. 

 b. Parada o estacionament en les zones reservades per a càrrega i descàrrega, 

en els termes establerts per l’Ajuntament, sempre que no s’ocasionen perjudicis als 

vianants.  

2. Per a les places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda 

regulades a la present ordenança, l’Ajuntament senyalitzarà les mateixes amb una 

senyal vertical de trànsit complementada amb panell amb el símbol internacional 

d’accessibilitat a la part inferior i el text “Excepte discapacitats”. 

3. Per a l’estacionament del vehicle que transporta a persones titulars de la TE, en la via 

pública, pel temps imprescindible i per causa justificada, caldrà complir les condicions 

següents: 

a) Deixen pas lliure superior a 3 m en carrers d’una direcció o de 6 metres per a 
carrers de doble direcció. 

b) No s’obstaculitze greument el trànsit. 
c) No se situen en parades d’autobús. 
d) L’estacionament siga paral·lel al rastell. 
e) No s’obstruïsca la visibilitat en cantons, revoltes o canvis de rasant. 
f) No s’obstruïsca un pas de vianants senyalitzat, i s’haurà de deixar lliure per al 

vianant més d’1,50 m d’amplària 

Article 26. De la senyalització. 

1. La senyalització de les places reservades es realitzarà per mitjà de marques vials les 

quals consistiran en línies continues de color blanc que delimitaran l’espai habilitat per 

a l’estacionament ja siga en cordó o bateria i advertiran de la prohibició. El fons de l’espai 

habilitat serà de color blau i en el fons es pintarà en blanc el símbol internacional 

d’accessibilitat.  

També s’instal·larà senyal vertical formada per panell de prohibició R-308, junt amb 

panell complementari rectangular que inclourà el símbol internacional d’accessibilitat i el 

text “Excepte discapacitats”.  

Esta senyalització informa de la prohibició d’aparcament per a altres usuaris diferents 

dels titulars de TE, als quals, en cas d’aparcar indegudament, els serà imposada la 

corresponent sanció per estacionament prohibit, sense perjuí que el vehicle siga retirat 

per la grua municipal. 

2. La senyalització de les places personalitzades es realitzarà per mitjà de marques vials 

les quals consistiran en línies contínues de color blanc que delimitaran l’espai habilitat 

per a l’estacionament ja siga en cordó o bateria i advertiran de la prohibició. 

El fons de l’espai habilitat serà de color blau i, en el fons, es pintarà en blanc el símbol 

internacional d’accessibilitat. 

També s’instal·larà senyal vertical formada per panell de prohibició R-308, junt amb 

panell complementari rectangular que inclourà el símbol internacional d’accessibilitat i la 

matrícula del vehicle autoritzat en color roig.  
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Esta senyalització informa de la prohibició d’aparcament per a altres persones usuàries 

diferents de la persona titular del vehicle la matrícula del qual siga l’especificada, a les 

quals, en cas d’aparcar indegudament, les serà imposada la corresponent sanció per 

estacionament prohibit, sense perjudici que el vehicle siga retirat per la grua municipal. 

TITOL CINQUÈ. DE L’HABILITACIÓ DE LES ZONES DE PAS PER A VIANANTS PER 

A L’ACCÉS A HABITATGES. 

Article 27. Definició. 

Les persones discapacitades amb diversitat funcional que presenten greus problemes 

de mobilitat, a les que l’estacionament de vehicles en zones habilitades a tal efecte 

puguen impossibilitar-li de forma greu l’accessibilitat a l’entrada del seu domicili, lloc de 

treball o estudi, disposaran a efectes de millorar aquesta, d’una zona habilitada per al 

pas de vianants entre la calçada i la vorera confrontant a esta entrada. 

A estos efectes, s’entenen com a persones amb molt greus problemes de mobilitat les  

que compleixen els requisits de l’article següent. 

Article 28. Requisits. 

Per a l’habilitació de zona de pas per a vianants per a l’accés al domicili,  lloc de treball 

o estudi de les persones amb discapacitat i amb greus problemes de mobilitat caldrà 

complir els requisits següents: 

a) Estar empadronada a Albalat de la Ribera. 
b) El grau de discapacitat definitiva de la persona haurà de ser igual o superior al 

75% i la puntuació obtinguda en el barem de mobilitat serà igual o superior a 7 
punts. 

c) No disposar de cap altra entrada alternativa accessible al seu domicili, lloc de 
treball o estudi. 

d) La vorera confrontant a l’entrada al domicili, lloc de treball o estudi del sol·licitant 
tindrà una amplada menor de 140 centímetres. 

En tots els casos, el departament de Benestar Social emetrà un informe social vinculant 

sobre la situació sociofamiliar, econòmica i laboral de la persona sol·licitant, on valorarà 

la conveniència de l’habilitació de  la zona de pas per a vianants com a mesura 

d’integració sociolaboral. 

Article 29. Sol·licitud. 

1.La sol·licitud que es podrà obtindre i es presentarà en les oficines de l’Ajuntament 

d’Albalat de la Ribera, s’hi acompanyarà de la documentació següent: 

a) Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant. 
b) Original i còpia del Certificat de Discapacitat de la persona sol·licitant. 
c) Original i còpia del certificat de mobilitat de la persona sol·licitant (estos dos últims 

documents es poden unir en un només) 
d) Certificat d’empadronament de la persona sol·licitant. 
e) Acreditació del lloc de treball o estudis, si escau, i la seua localització. 
f) Declaració jurada de no disposar de cap altra entrada alternativa accessible al 

seu domicili, lloc de treball o estudi. 

Article 30. Resolució. 

El Departament de Benestar Social, en coordinació amb la Policia Local, tramitarà 

l’expedient, emetrà un informe tècnic i elevarà a l’Alcaldia la proposta de resolució 

mitjançant un decret d’Alcaldia o de la regidoria amb competències en esta matèria on 
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es concedirà la reserva si és procedent, i es notificarà les persones interessades i als 

servicis municipals afectats, coordinant el seu compliment. 

El departament de la Policia Local comprovarà que tots els requisits corresponents a les 

autoritzacions administratives són correctes i, en cas de resolució favorable, procedirà 

a delimitar la zona de pas per a vianants de la manera més adequada a les exigències 

de la via. 

Article 31. Condicions de la zona de pas per a vianants a habilitar 

1. L’habilitació de la zona de pas per a vianants dependrà de l’espai disponible en el 
carrer i les característiques de la zona. El lloc de la zona es determinarà en funció de 
les característiques de la via en cada cas i el més pròxim possible a l’entrada del 
domicili, lloc de treball o estudi del que es sol·licite l’habilitació.  

2. La zona de pas habilitada tindrà una amplada de 150 centímetres en tot el seu 
recorregut i estarà degudament senyalitzada. 

3. L’Ajuntament es reserva la potestat d’introduir qualsevol canvi o modificació en la 
llicència concedida i inclús a la seua cancel·lació o cessament, en funció dels 
interessos generals, així com de les variables exigències de l’ordenació del trànsit de 
vehicles i vianants. 

4. La durada de la reserva serà de 4 anys a comptar desde la data de la resolució, 
sense perjudici que canvien les cirscumstàncies objecte de concessió de la mateixa. 
Transcorregut este temps, el titular d’esta haurà de justificar que persisteixen les 
condicions que van originar la concessió de la plaça, per mitjà de la presentació de la 
documentació de la sol·licitud inicial un mes abans de la seua caducitat.  

Article 32. Conductes prohibides. 

1. Tindran la consideració de conductes prohibides: 

a) Deixar de comunicar a l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera el canvi de domicili de 

la persona titular d’una plaça personalitzada. 

b) Deixar de comunicar a l’Ajuntament d’Albalat de la Robera qualsevol modificació 

de les circumstàncies personals de la persona titular de la TE quan tal variació 

supose una millora capacitat deambulatòria, conducta objecte d’infracció. 

Disposició transitòria única. 

1. Totes aquelles persones posseïdores de TE concedides per l’Ajuntament d’Albalat 
de la Ribera, a l’entrada en vigor de la present Ordenança, hauran d’actualitzar-la 
per mitjà del procediment previst en la present Ordenança en el termini d’un any a 
comptar de la seua aprovació definitiva. Finalitzat el termini esmentat, les TE 
concedides amb anterioritat a la present Ordenança perdran la seua validesa.  

2. Totes aquelles persones que hagen sol·licitat anteriorment a l’aprovació de la 
present Ordenança una zona de reserva d’estacionament per qüestions 
d’accessibilitat, o l’habilitació d’una zona de pas per a vianants pel mateix motiu, 
hauran d’actualitzar-la per mitjà del procediment previst en la present Ordenança 
en el termini d’un any a comptar de la seua aprovació definitiva. Finalitzat el termini 
esmentat, les zones de reserva d’estacionament i zones de pas per a vianants 
concedides amb anterioritat a la present Ordenança perdran la seua validesa. 

3. Les targetes emeses després de l’aprovació d’esta Ordenança portaran l’adhesiu 
identificatiu de la data de caducitat, art. 4 de la present Ordenança, com a garantia 
de compliment de tots els aspectes que arreplega esta Ordenança. Es col·locarà 
en la part inferior esquerra de l’anvers per a control dels agents de la Policia Local 



 

Página 22 de 22 
 

i del personal del departament de Benestar Social. 

Disposició derogatòria. 

Queden derogades totes les disposicions i els acords municipals que s’oposen al que 

estableix la present Ordenança. 

Disposició final. 

La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació de la seua aprovació 

definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de València. 

Contra el present acord podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, davant la 

Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 

Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors de l’endemà de la publicació del 

present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 

Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

 

 

 

 


