AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
Plaça Manel Ferré 3 43895 L’Ampolla
Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
I. DISPOSICIÓ GENERAL
Article 1.
D’acord amb allò que preveuen els articles 57, 20.1 i 20.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament de
l’Ampolla estableix la taxa per a l’estacionament reservat per a persones amb mobilitat reduïda,
que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
II. FET IMPOSABLE
Article 2.
Constitueix el fet imposable d’aquestes taxes els usos i els aprofitaments directes i indirectes de la
via pública, concretament pel que fa a les reserves d’estacionament a la via pública, per part de
persones titulars, conductores o no conductores, de targetes d’aparcament de vehicles per a
persones amb mobilitat reduïda.
III. ASPECTES GENERALS
Article 3.
1. Targetes d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda
La targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda és el document
acreditatiu del dret de les persones amb discapacitat que tenen mobilitat reduïda per aturar o
estacionar el seu vehicle tant a prop com sigui possible del punt d’accés o de destinació. Té com a
objectiu facilitar la circulació, l’autonomia personal, la integració social i professional d’aquestes
persones.
1.1 Normativa referent:
Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i
altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
Recomanació de la Unió Europea 1998/376/CE, de 4 de juny 1998
Recomanació de la Unió Europea 2008/205/CE, de 3 de març 2008
Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, articles 47 a 52.
R.D 1056/2014, de 12 desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la
targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.
1.2. Modalitats de targeta
1.2.1. Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat:
Titular conductor/a
Titular no conductor/a
1.2.2. Targeta per a transport col·lectiu
1.3. Titular de la targeta
1.3.1. Targeta titular conductor/a
Persones més grans de 18 anys que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de conduir.
1.3.2. Targeta titular no conductor/a
- Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
- Infants menors de 3 anys que depenen d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves
funcions vitals de manera continuada.
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- Persones amb agudesa visual bilateral igual o inferior a 0.1 amb correcció, o una reducció
concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus. Ha de superar el barem de mobilitat.
2. Estacionaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda
S’entén com a estacionament reservat per a persones amb mobilitat reduïda, aquell que es
sol·licita per facilitar l’accés al domicili o al lloc de treball de la persona amb mobilitat reduïda.
La longitud de l’estacionament serà com a màxim de 5 metres.
2.2. Titulars conductors/res
Els titulars de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat en la modalitat de targeta
per a conductors/res poden sol·licitar la reserva d’estacionament pròxima al:
-

Domicili
Lloc de treball
Centre d’estudis

*Serà requisit imprescindible que el vehicle per al que se sol·licita la reserva estigui al corrent del
pagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica en aquest municipi
2.2.1. Domicili. Característiques i requisits
a) Es mantindrà vigent en tot moment sense restriccions horàries i s’ubicarà el més a prop possible
del domicili.
b) La reserva es concedirà per un termini de quatre anys passats els quals caldrà procedir a la
seva renovació.
c) Cal estar empadronat/da i residir en el domicili de la localitat on es fa la reserva de la plaça.
d) No es pot disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer adaptada i accessible en el
municipi on resideix (junt amb la sol·licitud de reserva de plaça la persona sol·licitant signarà una
declaració jurada conforme no en disposa de cap).
e) En cap cas es podran incloure diversos vehicles en una sola reserva d’estacionament.
2.2.2. Lloc de treball. Característiques i requisits.
a) Es concedirà exclusivament per la franja horària i dies de la setmana en que treballi el/la titular
de la targeta i s’ubicarà el més a prop possible del lloc de treball.
b) Cal disposar de contracte laboral amb durada superior a 6 mesos.
c) La reserva es concedirà per un termini de quatre anys passats els quals caldrà procedir a la
seva renovació.
d) No es concedirà la plaça en el cas que l’empresa ja disposi de llocs d’estacionament per
treballadors/es amb discapacitat.
e) No es pot disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer adaptada i accessible a prop
del lloc de treball (junt amb la sol·licitud de reserva de plaça la persona sol·licitant signarà una
declaració jurada conforme no en disposa de cap).
2.2.3. Centre d’estudis. Característiques i requisits.
a) Es concedirà exclusivament per la franja horària i dies de la setmana en que accedeixi al centre
d’estudis el/la titular de la targeta i s’ubicarà el més a prop possible del centre d’estudis.
b) Es concedirà pel temps de durada dels estudis que ha de ser de durada continuada i superior a
sis mesos.
c) No es pot disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer adaptada i accessible a prop
del centre d’estudis.
d) No es concedirà la plaça en el cas que el centre d’estudis ja disposi de llocs d’estacionament
per alumnes amb discapacitat (junt amb la sol·licitud de reserva de plaça la persona sol·licitant
signarà una declaració jurada conforme en no disposa de cap).
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2.3. Titulars no conductors
Els titulars de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat en la modalitat de targeta
per a no conductors/res, així com els seus tutors o representants legals, poden sol·licitar la reserva
d’estacionament pròxima al domicili però no al lloc de treball ni al centre d’estudis.
2.3.1 Característiques i requisits.
a) Ser el titular de la targeta menor de 18 anys i tenir la mobilitat reduïda sense límit de grau de
disminució o en cas de majors de 18 anys tenir una discapacitat superior al 65% i superar el barem
de mobilitat reduïda.
b) Ni el titular, ni el conductor, ni cap membre empadronat en el domicili, no podran disposar de
plaça d’aparcament de propietat o lloguer adaptada i accessible en el municipi on resideix
(juntament amb la sol·licitud de reserva de plaça tant el conductor com la persona amb mobilitat
reduïda signaran una declaració jurada conforme no en disposen de cap).
c) Cal que, tant la persona titular no conductora com la persona conductora del vehicle que està
autoritzat a utilitzar la reserva, estiguin empadronats/des en el mateix domicili del que es demana
la reserva de plaça.
d) Cal que el vehicle estigui al corrent del pagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica en
aquest municipi.
e) La reserva es concedirà per un termini de dos anys passats els quals caldrà procedir a la seva
renovació, excepte en el cas que els/les titulars siguin menors d’edat, en que es concedirà per un
període de quatre anys.
f) Cal que a l’assegurança del vehicle que s’utilitzarà per desplaçar al titular de la targeta
d’aparcament figuri el seu conductor.
g) En cap cas es podran incloure diversos vehicles en una sola reserva d’estacionament.”
2.4. Modificacions i revocacions
Les autoritzacions concedides podran ser revocades pels següents motius:
a) Modificació de les circumstàncies que van permetre la seva autorització.
b) No utilització de la reserva per un període superior a 3 mesos.
c) Utilització inadequada i reiteradament de la reserva.
d) No es concediran reserves d’estacionament a titulars no conductors en els casos que el vehicle
no sigui apte per transportar a una persona amb mobilitat reduïda, mitjançant un informe tècnic
que ho justifiqui.
e) Titulars no conductors menors d’edat. Quan compleixen els 18 anys, si no disposen d’un grau
del 65% i superin el barem de mobilitat reduïda, se’ls retirarà el dret si el tenien.
Els/les titulars de les reserves estan obligats a comunicar qualsevol modificació de les
circumstàncies que van permetre la concessió de la reserva (canvi de domicili, defunció, ingrés
permanent en centre assistencial, etc.).
IV. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT I SUBJECTES OBLIGATS
Article 4.
Estan subjectes al pagament les persones físiques a les quals s’hagi concedit l’autorització de l'ús
de la reserva d’estacionament.
L'obligació de pagament neix en el moment que es notifica l’autorització per a l’ús que s’hagi
sol·licitat. No obstant, l’Ajuntament podrà exigir el pagament de la taxa amb caràcter previ a la
tramitació de l’expedient. En aquest cas, es notificarà a l’interessat la liquidació corresponent amb
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l’advertiment que si no s’abona en el termini que a l’efecte se li atorgui, se’l tindrà per desistit de la
seva sol·licitud i s’arxivarà l’expedient.
Si la concessió de l’autorització no coincideix amb el mes de gener de cada any natural per a
liquidar aquella anualitat, es farà el prorrateig en funció del mes en que s’atorga per primera
vegada . En les següents anualitats la taxa s’inclourà en el padró que aprovarà l’ajuntament i
s’exposarà al públic, sense que sigui necessària la notificació individual.
V. TARIFES
Article 5.
Les tarifes que s’han d’aplicar seran les següents:
1 Concessió d’una plaça d’estacionament de 5 metres per persona amb
mobilitat reduïda
2 Pintat d’una reserva d’estacionament per a persona amb mobilitat reduïda
3 Renovació d’una llicència de reserva d’estacionament per a persona amb
mobilitat reduïda: S’inclou repintat

250,00 €/any
240,00 €
180,00 €

S’introdueix un barem de reducció de tarifes 1, 2, 3 i 5 sobre la quota màxima, segons els recursos
econòmics de la persona beneficiària:
1 Concessió estacionament
2 Trasllat estacionament
3 Repintat estacionament

5 Renovació llicència

Intervals de l'indicador de
Renda de Suficiència
(RS)(1)
De
A
0,00 €
>(RS*1)
>(RS*1,20)
>(RS*1,40)
>(RS*1,70)

RS*1
RS 1,20
RS*1,40
RS*1,70

Intervals d’ingressos
anuals 2015 (€)
De

a

0,00
7.967,74
9.561,29
11.154,83
13.545,15

7.967,73
9.561,28
11.154,82
13.545,14

Quota a satisfer 2015
Percentatge aplicat a la
quota corresponent
20%
40%
60%
85%
100%

VI. OBLIGACIONS DE LA PERSONA TITULAR
Article 6.
Les persones titulars de les targetes d’estacionament estaran obligades a:
- Col·locar l’anvers de la targeta de manera visible en el vehicle que la transporta.
- Saber que l’ús de la targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar els familiars o altres
persones si no van acompanyats de la persona titular.
- Utilitzar la targeta original. No es poden fotocopiar o manipular.
- En cas de canvi de localitat, cal comunicar-ho a l’Ajuntament.
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- En cas de defunció o altres circumstàncies que en facin perdre el dret, cal lliurar la targeta a l’ens
local responsable.
- En cas de pèrdua o robatori de la targeta, cal presentar denúncia a l’ens local responsable,
abans de sol·licitar una nova targeta.
- Sol·licitar una única targeta d’una única modalitat.
VII. RÈGIM SANCIONADOR
Article 7.
El règim sancionador s’aplicarà en el supòsit que es detecti l’ús indegut de la targeta
d’aparcament, considerant un mal ús l’incompliment de les obligacions anteriorment exposades.
El règim sancionador consisteix en:
7.1.- La primera vegada que es detecti la infracció, un cop advertit el/la titular d’aquest fet, serà
objecte d’una sanció econòmica per import de 100€.
7.2.- La reiteració en la infracció abans esmentada, suposarà una sanció per import de 200 €, la
proposta de la retirada de la targeta, i en el cas de disposar el/la titular de reserva d’estacionament
a la via publica, la revocació de l’esmentada reserva.
La utilització de fotocopies o de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, en règim
de titular no conductor/a donarà lloc a:
7.3.- Quan s’utilitzi la targeta sense que la persona titular de la targeta estigui en el vehicle o quan
no sigui per acompanyar o recollir a la persona titular, a banda de no sortir efectes per gaudir dels
drets establerts, donarà lloc la primera ocasió que es detecti la infracció, a la imposició al/la
conductor/a d’una sanció per import de 100€.
7.4.- La reiteració en la infracció abans esmentada, suposarà una sanció per import de 200,00 €, la
proposta de la retirada de la targeta, i en el cas de disposar el/la titular de reserva d’estacionament
a la via publica, la revocació de l’esmentada reserva.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
En tot allò que no estigui regulat per aquesta Ordenança serà d’aplicació el Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei
general tributària i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Segona
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de la seva publicació íntegra al BOP de Tarragona i
fins que no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
L’Ampolla, juliol del 2015.
Signat i rubricat.- L’Alcalde,- Francesc Arasa Pascual.- Davant meu, la Secretària.- Mª Carmen
Alcoverro Beltran.

