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ORDENANÇA  REGULADORA DE LES RESERVES ESPECIALS PER A VEHICLES QUE 
TRANSPORTEN PERSONES DISCAPACITADES AMB MOBILITAT REDUÏDA. 

 
   Aprovat per acord de data : 25 de gener de 2018  
   Publicació al BOP: núm. 67 del 09-04-2018 
    

ORDENANÇA REGULADORA DE LES RESERVES ESPECIALS PER A VEHICLES QUE 
TRANSPORTEN PERSONES DISCAPACITADES AMB MOBILITAT REDUÏDA 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objectiu 

La present ordenança té com a objectiu  regular la creació de places, reserves d'aparcament i 
estacionament per a vehicles que transporten persones discapacitades amb mobilitat reduïda a  
Almoines. 

Els drets previstos en la present norma seran reconeguts a les persones discapacitades amb 
mobilitat reduïda i dificultat per a deambular i usar el transport públic. És condició inexcusable 
per a l'efectiu exercici de tals drets, la possessió de la targeta d'estacionament (TE)  per a 
persones discapacitades amb mobilitat reduïda. 
 
Article 2. Concepte i tipus de reserva 
S’entén per reserva exclusiva de via pública tota autorització municipal destinada exclusivament 
a l’aparcament de vehicles en la via pública d’aquelles persones discapacitades   físiques amb 
problemes greus de mobilitat. 
Els tipus de reserva podrà ser: 

 Places d'estacionament reservades d'utilització general per a persones discapacitades 
amb mobilitat reduïda  

 Places d'estacionament personalitzades d'utilització exclusiva per a persones 
discapacitades amb mobilitat reduïda 

 
CAPÍTOL II. PLACES D’ESTACIONAMENT RESERVADES D’UTILITZACIÓ GENERAL PER 
A PERSONES DISCAPACITADES AMB MOBILITAT REDUÏDA 

Article 3.  L'Ajuntament reservarà places d'estacionament d'ús general per als vehicles utilitzats 
per titulars de TE, en aquells llocs en què es comprove que és necessari, prop d'edificis públics; 
centres culturals públics o privats; espais d'oci com ara places, parcs i jardins públics; centre de 
salut, etc. 

Els dits estacionaments s'ubicaran en vies o espais públics en el lloc més pròxim possible als 
accessos de vianants o itineraris accessibles. 

La delimitació de places complirà les dimensions i especificacions legalment previstes i 
adequades per a este fi.  
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La senyalització d'estes places reservades es realitzarà per mitjà de marques vials en el sòl, 
que consistiran en línies contínues de color groc, 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 
coincidirà amb l'asfalt de la calçada i a més perquè siga més visible el fons de la superfície que 
quede sobre este es pintarà en groc el símbol internacional d'accessibilitat. Així mateix, es 
disposarà de senyal vertical formada per un panell rectangular amb fons en blanc contenint el 
senyal de prohibició R-308 junt el símbol internacional d'accessibilitat en la part superior del 
panell.  

Esta senyalització informa de la prohibició d'aparcament per a altres usuaris diferents dels 
titulars de TE, els quals, cas d'aparcar indegudament, veuran el seu vehicle retirat per la grua, 
sense perjuí de la imposició de les corresponents sancions per estacionament prohibit. 

CAPITOL III. PLACES D'ESTACIONAMENT PERSONALITZADES D'UTILITZACIÓ 
EXCLUSIVA PER A PERSONES DISCAPACITADES AMB MOBILITAT REDUÏDA 

Article 4. Definició 

S'entén per reserva exclusiva d'estacionament l'autorització municipal destinada a l'aparcament 
exclusivament de vehicle en la via pública concedida amb caràcter personal i intransferible al 
titular d'una targeta d'estacionament que tinguen greus problemes de mobilitat i dret a això, 
d'acord amb els requisits previstos en el punt següent 
 
Article 5. Requisits: 
 

 Estar empadronat al municipi. 

 Disposar de certificat  o dictamen favorable expedit pel centre de Valoració i Orientació 
de Discapacitats en què conste  la discapacitat  de caràcter físic i la mobilitat reduïda. 

 Ser titular de vehicle. 

 Disposar de carnet de conduir en vigor i ser conductor habitual. 

 Ser autosuficient per al seu propi trasllat. 

 Que la vivenda habitual no dispose de cotxera. 
 
Article 6. Documentació: 
 

 Fotocòpia del DNI del sol·licitant 

 Fotocòpia del certificat de discapacitat , amb reconeixement de la mobilitat reduïda. 

 Fitxa tècnica del vehicle . 

 Acreditar ser el conductor habitual mitjançant fotocòpia del carnet de conduir en vigor, i 
declaració jurada per compareixença (annex I) davant  d’algun treballador municipal . 

 Informe de la policia local que indique el lloc on es pretén que es concedisca la indicada 
autorització amb expressió del carrer i número de policia, i metros linials de reserva 
mínims per poder aparcar degudament). 

 Informe del departament dels Serveis Socials de l’ajuntament on s’indique  el 
compliment o  no dels requisits (annex II) 

 
Article 7. Senyalització 
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 La senyalització de les reserves exclusives serà horitzontal i vertical. 

 Senyalització horitzontal: consistirà en una franja groga en el rastrell de longitud igual 
a l’autoritzada i en la calçada la delimitació de l’espai habilitat, ja siga en cordó o en 
bateria, per mitjà de línies contínues de color groc i de quinze (15) centímetres d’ample, 
de longitud i ample corresponent a l’autoritzada. El fons de l’espai coincidirà amb l’asfalt 
de la calçada i en el seu inferior es pintarà el símbol internacional d’accessibilitat, 
segons l’annex de la llei 1/998, de 5 de maig de la Generalitat Valenciana, sobre 
accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació. 

 Senyalització vertical:  estarà formada per un panell rectangular amb fons blanc i 
contindrà el senyal de prohibició R-308, junt al símbol internacional d’accessibilitat en la 
part superior del panell i just davall s’ inserirà la matrícula del vehicle autoritzat. 

 
Esta senyalització informa de la prohibició d’aparcament per a altres usuaris diferents del titular 
del vehicle la matrícula del qual siga l’especificada. 
La col·locació i instal·lació de la senyalització tant horitzontal con vertical s’efectuarà pels 
serveis municipals, si bé l’import del senyal vertical de la reserva exclusiva va a càrrec del titular 
de la mateixa per mitjà de dipòsit previ. 
El manteniment de tota la senyalització, vertical i horitzontal, són a càrrec i costa del titular de la 
reserva, qui també està obligat  a mantindre-la en les degudes condicions de conservació i 
visibilitat. 

Article 8. Condicions de la reserva exclusiva 

a) La concessió de la reserva dependrà de l'espai disponible en el carrer i les característiques 
de la zona. El lloc de la plaça serà determinat per la Policia Local en funció de les 
característiques de la via en cada cas i el més pròxim possible al domicili del sol·licitant. 

b) En aquells casos en què l'estacionament en la via pública en què s'atorga l'autorització no 
siga fix (estacionament quinzenal o mensual), s'atorgarà una reserva amb dos places 
d'estacionament, una en cada costat de la via, a utilitzar segons la periodicitat general. 

c) Cada titular només pot tindre una reserva exclusiva d'aparcament en cada nucli de població, 
dins del terme municipal. 

d) Els autoritzats tenen l'obligació de retirar el vehicle, quan afecte itineraris o estiguen en àrea 
d'influència d'actes en la via pública, quan siga requerit per a això pels agents de la Policia 
Local i altres circumstàncies especials. 

e) El titular de la plaça d'estacionament reservada podrà fer ús de la mateixa sense limitació 
horària. 

f) L'Ajuntament es reserva la potestat d'introduir qualsevol canvi i 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. 

g) El titular de la reserva haurà de comunicar a l'Ajuntament qualsevol canvi que es produïsca 
en alguna circumstància o condició que afecte l'atorgament de l'autorització, havent de fer la 
comunicació en el termini de tres mesos a comptar des de la data en què el titular tinga 
coneixement. 
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h) Els canvis en les característiques de la reserva exclusiva (trasllats, ampliacions, reduccions o 
modificacions) han de ser sol·licitats pel titular seguint el mateix tràmit que per a la concessió. 

i) La baixa en l'ús de l'autorització de reserva exclusiva ha de ser comunicada a l'Ajuntament i 
exigeix que el titular suprimisca a càrrec seu i costa tota la senyalització indicativa i, si és el cas, 
execute les mesures indicades pels serveis s municipals per a reestablir la via pública al seu 
estat inicial. 

Article 9 . Duració de la reserva i renovació 

a) La reserva exclusiva d'estacionament s'atorga per un termini de tres anys, excepte els casos 
que se sol·liciten per un termini menor. 

b) El titular de la llicència haurà de sol·licitar, tres mesos abans del venciment de 
l'autorització concedida, la renovació de la mateixa havent de justificar que persisteixen les 
condicions que van originar la concessió de la reserva per mitjà de la documentació necessària 
per a la concessió inicial.  

Article 10. Revocacions, inspecció i vigilància 

a) L'Ajuntament es reserva la facultat de suprimir les reserves, traslladar-les o reduir-les en 
espai o temps si no s'utilitzen o són contràries al desenrotllament adequat del trànsit urbà, 
sense que la concessió anterior o la seua duració génere drets a favor del seu titular.  
 
b) Les autoritzacions de reserva exclusiva de via pública es poden revocar:  

 Per no conservar en perfecte estat el paviment o la pintura, en les condicions previstes 
en la present ordenança. 

 Per no usar o usar indegudament la reserva exclusiva de via pública. 

 Per canviar les circumstàncies per les quals es va concedir l'autorització. 

 Per no destinar-se als fins indicats en l'autorització. 

 En general, per l'incompliment de qualsevol de les obligacions imposades en la present 
ordenança. 

c) L'Ajuntament pot realitzar les comprovacions i inspeccions així com els requeriments que 
considere oportunes a través dels seus agents de l'autoritat. La resistència o negativa a la seua 
realització comportarà la revocació. 

CAPÍTOL IV. RESERVA D’ESPAI PER ACCÉS A IMMOBLE 

Article 11. En el supòsit de persones amb mobilitat extremadament reduïda que compten amb 
una discapacitat física o que acrediten mitjançant informes mèdics, patir qualsevol tipus de 
malaltia que els impossibilite caminar i per eixe motiu hagen d’accedir a l’immoble on 
residisquen mitjançant cadira de rodes, podran sol·licitar  la reserva d’espai per accés a 
immoble, a la seua vivenda, en les condicions i característiques que a continuació s’indiquen:  
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a) L’amplària màxima de la reserva d’espai de la via pública per a tal finalitat serà de 1,20 
metres, i la senyalització que es duga a cap serà la que els serveis tècnics estimen més 
convenient a l’efecte. La superfície lineal indicada es senyalitzarà davant la porta d’accés a la 
vivenda o edifici. 

b) Per poder efectuar la reserva d’espai de la via pública amb aquesta finalitat l’interessat haurà 
d’adjuntar la documentació que a continuació d’indica:  

 Sol·licitud normalitzada on s’ especifique de forma clara el tipus i la finalitat de  reserva 
d’espai de la via pública que es sol·licita. 

 Còpia del certificat de discapacitat física que es patix o informe mèdic, documents pels 
quals es pot derivar el fet de que l’interessat necessita una cadira de rodes per 
desplaçar-se. 

 Certificat d’empadronament en el lloc per al qual se sol·licita la reserva citada, junt a 
algun rebut (llum, aigua, telèfon) que acredite la residència de l’interessat a la vivenda o 
edifici per al qual se sol·licita la reserva. 

 Informe  del departament de  Serveis Socials Municipals on s’indique  el compliment o  
no dels requisits (* vore annex II) 

c) Aquestes autoritzacions de reserva d’espai per accés a vivendes caducaran simultàniament i 
automàticament amb el cessament  de la circumstància que va motivar la seua concessió , cas 
en que l’Ajuntament procedirà al repintat de la zona indicada per a la seua utilització general 
normal. 

 

Article 12. Taxes fiscals 
 

La quota tributària consistirà en la quantitat que resulte d'aplicar la tarifa següent: 
 
a)reserva d’espai per a estacionament exclusiu       15   euros anuals 

b) reserva d’espai per a accés a immobles               10   euros anuals 

CAPÍTOL V. PARADES I ESTACIONAMENTS 

Article 13. . Els vehicles utilitzats per titulars de TE, quan siga necessari i inevitable per no 
existir lloc més apropiat, podran efectuar parada en qualsevol lloc de la via pública durant el 
temps imprescindible, sempre que no s'obstaculitze greument la circulació de vehicles o el pas 
de vianants. 

Article 14. Així mateix, la targeta d'estacionament permet al seu titular, dins de les vies 
públiques de competència municipal, l'estacionament del vehicle utilitzat en zones no 
autoritzades i sempre que es complisquen totes les condicions següents: 

a) Que deixen pas lliure suficient per a no impedir la circulació. 
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b) Que no s'obstaculitze greument el trànsit o la circulació de vianants. 

c) Que no se situen en parades d'autobús públic. 

d) Que l'estacionament siga paral·lel o contigu al rastell. 

e) Que no s'obstruïsca la visibilitat en cantons, corbes o canvis de rasant. 

f) Que no s'obstruïsca un pas de vianants senyalitzat, havent de deixar lliure per al vianant 
més d'1,50 m d'amplària. 

Article 15. En tot cas, queda prohibit l'estacionament i la parada per als titulars de targetes 
d’estacionament (TE) en els llocs següents: 

a) En l'espai reservat a mercat ambulant.  
 

b) Ocupant totalment o parcialment un gual, quan el conductor es trobe absent. 

c) En llocs destinats a servicis d'urgència o seguretat. 

d) Davant d'eixides d'emergència de locals destinats a espectacles públics, durant les 
hores que se celebren. 

e) En carrils reservats a autobusos, taxis i bicicletes. 

 La Policia Local vetlarà especialment perquè la TE no siga utilitzada per persona diferent 
del seu titular, així com perquè el seu ús resulte racional i proporcionat. 
 

Disposició Final 

La present Ordenança entrarà en vigor una vegada el seu text s'haja publicat íntegrament en el 
Butlletí Oficial de la província de València i haja transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, tal com assenyala l'article 
70.2 de la mateixa i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2018. 

 

 

 


