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ORDENANÇA REGULADORA DE LES RESERVES ESPECIALS D’ESTACIONAMENT
PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Preàmbul

En l’actualitat, existeix un buit normatiu en allò que fa referència a la regulació de les reserves especials
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

Aquesta situació, juntament amb l’augment considerable respecte l’expedició de targetes d’aparcament per
a persones amb mobilitat reduïda, fa imprescindible la redacció d’una ordenança que té per finalitat regular
els diferents tipus de reserves d’aquestes característiques.

La regulació de les reserves, les seves peculiaritats i els requisits pel seu establiment, volen compatibilitzar
la  utilització  d’aquestes  per  part  d’aquells  que  en  tenen  dret,  amb  el  seu  legal  ús  i  amb  la  voluntat
d’aconseguir un equilibri respectuós entre els diversos usos i objectes que intervenen en l’ús i ocupació de
l’espai públic.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

1. Aquesta Ordenança té per objecte regular les reserves especials d’estacionament per a persones amb
mobilitat reduïda.

2. Aquestes reserves podran ser de diferents tipus:

a) Reserves especials d’ús públic.
b) Reserves especials d’ús privatiu a petició de particulars.

Article 2. Definicions

a) Reserves especials d’ús públic

S’entén per reserva especial d’ús públic aquella destinada a serveis de titularitat pública (centres mèdics,
centres escolars, administracions, etc) que l’administració instal·larà a la via pública, d’ofici o a petició d’un
tercer, en zones properes al servei on tècnicament sigui possible.

Aquestes reserves s’instal·laran per compte de l’Ajuntament o d’aquell que expressament es determini i el
mateix  ajuntament  o  un tercer  assumirà,  en  funció  de la  forma d’establiment,  l’execució  derivada  dels
treballs necessaris per al seu correcte manteniment i retirada quan aquesta s’hagi d’efectuar.

Aquestes reserves es podran utilitzar indistintament per tots aquells usuaris dels serveis que disposin de la
corresponent targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda pel temps que sigui indispensable.

b) Reserves especials d’ús privatiu a petició de particulars.

S’entén per reserva especial d’ús privatiu a petició de particulars, aquella que s’instal·la davant del domicili
de les  persones que disposen de la  targeta  de mobilitat  reduïda en unes determinades condicions de
disminució, o bé en un lloc proper on tècnicament sigui possible, quan es donin les condicions fixades en el
capítol III d’aquesta ordenança.

Ordenança reguladora de les reserves especials d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda pàg. 1/5



Ordenança municipal
any 2019

Capítol lI. Condicions d’implantació de les reserves especials d’estacionament d’ús privatiu a petició
de particulars

Secció 1.  Reserves especials per a titulars conductors

Els/Les titulars de la Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda en la modalitat de targeta
per a conductor/a, poden sol·licitar la reserva d’estacionament d’ús privatiu davant del seu domicili, segons
es fixa als articles següents:

Article 3. Reserva davant (o pròxima) al domicili

1. Requisits:

a) Estar empadronat/da a Ulldecona.
b) Tenir una disminució superior al 70%.
c)  No  disposar,  la  unitat  familiar,  de  plaça  d’aparcament  de  propietat  o  lloguer  propera  al  domicili
destinada al vehicle.

2. Característiques:

a) Es mantindrà vigent en tot moment, sense restriccions horàries i s’ubicarà el més a prop del domicili
on tècnicament sigui possible.
b) Es senyalitzarà d’acord amb les característiques tècniques descrites a l’annex d’aquesta Ordenança.
c) La reserva es concedirà per un termini de 4 anys, passat el qual caldrà procedir a la seva renovació.

3. Documentació a aportar:

a) DNI o permís de residència.
b) Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda amb una disminució superior al 70%
c) Matrícula del cotxe.
d) 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 o bé l’original i una fotocòpia que serà validada en
el moment de la presentació, retornant-se l’original a l’interessat.

Secció 2.  Reserves especials per a titulars no conductors.

Els /Les titulars de la Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat en la modalitat de targeta per a
no conductors/es poden sol·licitar la reserva d’estacionament personalitzada propera al seu domicili d’acord
amb les condicions que s’indiquen tot seguit.

Article 4. Reserva davant (o pròxima) al domicili per a titulars no conductors.

1. Requisits:

a) Estar empadronat/da a Ulldecona.
b) Ser menor d’edat o tenir una disminució superior al 70%.
c)  No disposar,  la  unitat  familiar,  de plaça d’aparcament  de propietat  o lloguer i  propera al  domicili
destinada al vehicle.

2. Característiques:

a)  Es  mantindrà  vigent  en  tot  moment,  sense  restriccions  horàries  i  s’ubicarà  on  tècnicament  sigui
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possible el més a prop del domicili.
b) Es senyalitzarà d’acord amb les característiques tècniques descrites a l’annex d’aquesta Ordenança.
c) La reserva es concedirà per un termini de 4 anys, passat el qual caldrà procedir a la seva renovació.

3. Documentació a aportar:

a) DNI o permís de residència de la persona titular de la targeta.
b) Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda amb una disminució superior al 70%.
c) Matrícula del cotxe.
d) Declaració responsable conforme, la unitat familiar, no disposa de plaça d’aparcament de propietat o
lloguer i propera al domicili.

Capítol III. Procediment de concessió i renovació.

Article 5. Procediment de concessió

Les persones titulars de les targetes o els/les tutors/es legals en cas de menors d’edat hauran de presentar
la sol·licitud amb la documentació requerida en cada cas.

Article 6. Procediment de renovació

Les persones titulars de les targetes o els/les tutores legals en cas de menors, hauran de presentar la
sol·licitud de renovació amb una antelació mínima de dos mesos anteriors respecte la data de finalització de
l’autorització per la reserva vigent.

En el cas que en el termini referit al punt anterior no s’hagi presentat la sol·licitud de renovació amb la
documentació requerida que serà la mateixa que pel primer atorgament, es considerarà que la persona
interessada hi renuncia i, un cop finalitzat el termini pel qual fou atorgada, s’iniciaran els tràmits per la seva
revocació.

Capítol IV. Autoritzacions

Article 7. Condicions generals de l’autorització

a)  L’autorització  contindrà un plànol  on s’assenyalarà la  posició  de la  reserva,  i  s’atorgarà una targeta
distintiva municipal, on constarà la matrícula del cotxe i el carrer de l’aparcament reservat, i que haurà de
figurar en la part interior del parabrisa del cotxe, de forma totalment visible des de l’exterior.
b) L’autorització es concedirà a precari, sense perjudici de tercers i sempre que la instal·lació i l’ús es facin
d’acord amb els criteris d’actuació que s’assenyalen en aquesta ordenança, així com d’acord amb el que
preceptuen les altres ordenances municipals i disposicions que siguin d’aplicació.
c) Els/Les titulars de les reserves estan obligats a comunicar qualsevol modificació de les circumstàncies
que van permetre la concessió de la reserva.
d) La reserva no serà efectiva fins que s’hagi notificat la resolució de la corresponent autorització i s’hagin
col·locat els elements de senyalització de la mateixa.

Article 8. Taxes

Per la instal·lació de la reserva especial d’ús privatiu, el titular de l’autorització estarà obligat a efectuar el
pagament que es fixi en la corresponent Ordenança Fiscal.

Article 9. Revocacions

Les autoritzacions concedides poden ser revocades pels següents motius:
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1. Per finalització del termini pel qual fou concedida.
2. Per revocació deguda a sanció.
3. Per renúncia expressa del seu titular.
4. Per defunció del titular.
5. Modificació de les circumstàncies que van permetre la seva autorització.
6. No utilització de la reserva per un període superior a tres mesos.
7. La manca de pagament de les taxes derivades d’aquesta reserva.

Article 10. Modificacions

En el supòsit que es demani un nou emplaçament per canvi de domicili i s’accepti aquest canvi, la reserva
prèviament concedida quedarà sense efecte.

Capítol V. Règim Sancionador

Article 11. Infraccions

Constitueix infracció a aquesta Ordenança:

1. La utilització inadequada de la targeta d’aparcament.
2. La utilització inadequada de la reserva.
3. La utilització de la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda en la modalitat de no
conductor, quan no sigui per acompanyar o recollir a la persona titular.
4. La utilització de la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda en la modalitat de
conductor/a per persona diferent el/la titular.
5. Col·locar la targeta d’aparcament de forma que no sigui completament visible.

Article 12. Sancions

a. Les infraccions detallades al punt anterior seran sancionades amb una multa de 150 € a 300 €.
b. En el cas de reincidència, la infracció comportarà la revocació de la reserva d’aparcament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En cas de donar-se circumstàncies d’interès públic que facin incompatible la instal·lació o el manteniment
d’una reserva especial d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda en qualsevulla de les seves
característiques, prevaldrà aquest interès públic de forma que la reserva es podrà desplaçar o deixar sense
efecte si el canvi d’ubicació no fos possible.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

La present regulació serà d’aplicació a les noves sol·licituds d’autorització a partir de la seva entrada en
vigor l’endemà de la seva publicació al BOP.

Es fixa un període transitori  d’un any,  a partir  de la data d’entrada en vigor d’aquesta regulació per tal
d’adaptar  les  reserves  especials  d’estacionament  reservades  a  persones  amb  mobilitat  reduïda  ja
instal·lades al Municipi.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor al dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de
l’acord d’aprovació definitiva i del seu text complet.
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ANNEX. SENYALITZACIÓ

En la plaça es pintarà la matrícula del cotxe.

Aquestes bases van estar aprovades inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el
4 de març de 2019 i el text íntegre de les bases foren publicades en el BOPT del dia 20 de juny de 2019 i
una correcció d’errades publicada al BOPT del dia 22 de juliol de 2019.
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