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PREÀMBUL
La promoció de l’accessibilitat com a instrument per a fer efectiu el principi d’igualtat de les persones,
s’ha de concebre com a prioritària. En aquest sentit, la normativa existent en matèria de supressió de
barreres arquitectòniques estableix les bases per poder regular de forma efectiva la promoció d’ajudes
tècniques per a millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones amb mobilitat reduïda.
El Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i
de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, establia, en el capítol
6, les normes sobre la targeta d’aparcament per a vehicles que portin persones amb discapacitat i ja
atorgava als ajuntaments competències en la gestió de les targetes d’aparcament de vehicles, ajustantse a les disposicions de caràcter general establertes.
Més tard, el Decret 204/1999, de 27 de juliol, pel qual es dóna nova redacció al capítol 6 del Decret
135/1995, de 24 de març, ampliant les mesures que faciliten l’autonomia i la lliure circulació de les
persones amb mobilitat reduïda, i per tant, la seva integració social i professional i així mateix, adaptant
les targetes d’aparcament als models comunitaris uniformes impulsats per la Unió Europea.
Actualment, el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat
reduïda, concreta diferents aspectes per a garantir la correcta utilització de les diferents modalitats de
targeta d’aparcament. D’una banda, adequa la regulació del reconeixement del grau de discapacitat i de
la superació del barem de mobilitat al que disposa el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de
procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, i, d’altra banda,
torna a atribuir la competència per a la gestió i resolució de les diferents modalitats de targeta
d’aparcament als ens locals competents en matèria d’ordenació del trànsit.
Finalment, la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en els títols IV i VII, regula la targeta
d’aparcament per a persones amb discapacitat, indicant que les administracions locals han de vetllar,
per mitjà de les accions de seguiment i vigilància que considerin pertinents, per l’ús correcte de les
targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat, adoptant les mesures necessàries per a evitarne un mal ús o un ús fraudulent i han d’establir les sancions que escaiguin.
És aquest darrer punt, juntament amb l’augment considerable respecte l’expedició de targetes
d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, el que 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 llur 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.
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TÍTOL PRIMER. OBJECTE I CONCEPTES BÀSICS
Article 1. Objecte
1.1 Aquesta Ordenança té per objecte regular les reserves d’estacionament per a persones amb
mobilitat reduïda dins del municipi de Sant Joan Despí.
1.2 Aquestes reserves podran ser de diferents tipus:
a) Reserves d’estacionament d’ús públic.
b) Reserves d’estacionament a petició d’establiments i activitats particulars.
c) Reserves d’estacionament a petició de particulars.

Article 2. Definicions
2.1. Reserves d’estacionament d’ús públic
S’entén per reserva d’estacionament 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 i 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 pel 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.
2.2. Reserves d’estacionament a petició d’establiments i activitats particulars
S’entén per reserva d’estacionament a petició d’establiments i activitats particulars, aquelles que
s’instal·laran a petició de la part interessada en un lloc on tècnicament sigui possible, proper als
establiments i activitats que per les seves característiques tinguin una afluència important de persones
amb mobilitat reduïda, i sempre que es justifiqui aquesta instal·lació.
2.3. Reserves d’estacionament a petició de particulars
S’entén per reserva d’estacionament a petició de particulars, aquella que està vinculada a la residència
habitual i/o al lloc de treball de les persones que disposen d’una targeta d’aparcament en qualsevol de
les modalitats, quan es donin les condicions fixades en el títol II d’aquesta ordenança. Aquestes
reserves estan destinades exclusivament al titular de la targeta.
2.4. Característiques de les places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat
reduïda
Les places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda han de tenir unes
característiques i unes dimensions adequades a llur funció i han d’estar senyalitzades degudament. En
aquest sentit recomanem ajustar-se a la definició que preveu l’Article 35 de l’Ordre VIV/561/2010 d’1 de
febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats; o en la norma que la substitueixi
(veure Annex 2).
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TÍTOL SEGON. CONDICIONS GENERALS I CONDICIONS ESPECÍFIQUES
D’IMPLANTACIÓ DE LES RESERVES D’ESTACIONAMENT PER A PERSONES
AMB MOBILITAT REDUÏDA
Article 3. Condicions generals. Drets de les persones titulars de les targetes
d’aparcament i limitacions d’ús.
3.1. Drets de les persones titulars de les targetes d’aparcament
Les persones titulars de la targeta d’aparcament tenen els següents drets en tot el territori nacional.
a) Estacionament als llocs públics habilitats per a les persones amb discapacitat.
b) Estacionament a les zones d’estacionament regulat durant el temps necessari.
c) Aturada o estacionament en zones reservades per a càrrega i descàrrega sempre que no
s’ocasionin perjudicis als vianants o al trànsit.
d) Aturada a qualsevol lloc de la via, per motius justificats i pel temps imprescindible, sempre que no
s’ocasionin perjudicis als vianants o al trànsit i d’acord a les instruccions dels agents de l’autoritat.
e) Accés a vies, àrees o espais urbans amb circulació restringida a residents, sempre que el destí es
localitzi a l’interior d’aquesta zona.
f) Reserva de plaça d’aparcament, prèvia l’oportuna sol·licitud a l’administració corresponent i
justificació de la necessitat d’acord a les condicions establertes en aquesta ordenança, en el lloc
proper al domicili o al lloc de treball. La plaça s’haurà de senyalitzar amb el símbol internacional
d’accessibilitat (veure Annex 1).
3.2. Limitacions d’ús de les targetes d’aparcament
La possessió de la targeta d’aparcament en cap cas suposarà l’autorització per estacionar en zones de
vianants, en passos de vianants, en els llocs i supòsits en que estigui prohibit aturar-se, llocs que
obstrueixin guals o sortides d’emergència, zones acotades per raons de seguretat pública, espais que
redueixin carrils de circulació o a les parades de transport públic.

Article 4. Condicions específiques d’implantació de
d’estacionament a petició d’establiments i activitats particulars

les

reserves

4.1. Condicions generals de la reserva
a) L’Ajuntament podrà autoritzar reserves d’estacionament per aquells establiments en què, per la
seva activitat principal, es faci necessari vincular alguna reserva d’aquest tipus.
b) La persona interessada haurà de presentar una sol·licitud en la qual haurà de justificar la seva
activitat principal així com, la necessitat de disposar de la reserva.
c) Aquesta reserva se senyalitzarà d’acord amb les característiques tècniques descrites a aquesta
Ordenança.
d) Es concedirà exclusivament per la franja horària i dies de la setmana d’obertura de l’activitat i la
resta d’hores serà d’ús públic per a particulars de la targeta d’aparcament de mobilitat reduïda.
e) Els establiments interessats hauran d’estar al corrent del pagament dels diferents tributs i taxes
municipals i tenir legalitzada l’activitat per la qual es demana la reserva.
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Article 5. Condicions específiques
d’estacionament a petició de particulars

d’implantació

de

les

reserves

5.1. Reserves d’estacionament per a titulars de targetes d’aparcament per a persones amb
discapacitat i mobilitat reduïda, en la modalitat de titular conductora
Les persones titulars de la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda en la modalitat
de targeta per a titular conductora, poden sol·licitar la reserva d’estacionament, d’acord a les condicions
que s’indiquen tot seguit.
5.1.1. Reserva propera al domicili
5.1.1.1 Requisits:
a) Estar empadronat/da a Sant Joan Despí.
b) Disposar d’un permís de conducció vigent.
c) Disposar de targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda en la modalitat de titular
conductora.
d) Estar al corrent de les obligacions derivades de l’ impost sobre vehicles de tracció mecànica al
municipi de Sant Joan Despí.
e) No disposar, la unitat familiar, de plaça d’aparcament de propietat o lloguer i vinculada a la
residència habitual, i en cas de disposar-ne, aquesta no compleix la legislació d’accessibilitat.
5.1.1.2 Característiques:
a) Prèviament a la generació d’una nova reserva d’estacionament, els serveis tècnics de l’Ajuntament,
comprovaran l’existència d’una reserva d’estacionament públic que s’ubiqui propera al domicili i
també, que el recorregut entre aquesta reserva i l’accés al domicili, sigui accessible. En cas d’existir
una reserva d’aquest tipus, no procedirà la realització d’una nova reserva d’estacionament.
b) Es mantindrà vigent en tot moment, sense restriccions horàries i s’ubicarà el més a prop del domicili
i on tècnicament sigui possible.
c) Es senyalitzarà d’acord amb les característiques tècniques descrites a aquesta Ordenança (veure
Annex 2). En el cas que la persona sol·licitant superi el barem de mobilitat i tingui un grau de
discapacitat igual o superior al 65%, a la senyalització es podrà incorporar una placa
complementària indicant la matrícula del vehicle associat a la targeta d’aparcament en la modalitat
de titular conductora.
d) La reserva es concedirà per un termini de deu anys, passat el qual caldrà procedir a la seva
renovació.
5.1.1.3 Documentació a aportar:
a) DNI o permís de residència.
b) Permís de conducció.
c) Declaració responsable conforme, la unitat familiar, no disposa de plaça d’aparcament de propietat
o de lloguer vinculada a la residència habitual, i en cas de disposar-ne, aquesta no compleix la
legislació d’accessibilitat (veure Annex 3)
5.1.2 Reserva propera al lloc de treball
5.1.2.1 Requisits:
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a) Disposar d’un permís de conducció vigent.
b) Disposar de targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda en la modalitat de titular
conductora.
c) Acreditar una relació laboral o administrativa amb una durada superior a 6 mesos.
d) No disposar, l’empresa, de plaça o places d’aparcament de propietat o lloguer vinculades al lloc de
treball, i en cas de disposar-ne, aquestes no compleixen amb la legislació d’accessibilitat.
e) En cas que hi hagi una empresa que es dediqui a la inclusió social i/o inserció laboral de persones
amb discapacitat o presti serveis socials de promoció de l’autonomia personal, podrà gestionar els
desplaçaments dels seus treballadors/res i les reserves d’estacionament associades, mitjançant la
targeta d’aparcament en la modalitat de transport col·lectiu exclusiu de persones amb discapacitat,
però no s’atorgaran reserves d’estacionament a petició de particulars que disposin de targeta
d’aparcament en la modalitat de titular conductora.
5.1.2.2 Característiques:
a) Prèviament a la generació d’una nova reserva d’estacionament, els serveis tècnics de l’Ajuntament,
comprovaran l’existència d’una reserva d’estacionament públic que s’ubiqui propera al lloc de treball
i també, que el recorregut entre aquesta reserva i l’accés al lloc de treball, sigui accessible. En cas
d’existir una reserva d’aquest tipus, no procedirà la realització d’una nova reserva d’estacionament.
b) Es concedirà exclusivament per a la franja horària i dies de la setmana en què treballi el/la titular de
la targeta d’aparcament i s’ubicarà el més propera possible al lloc de treball i on tècnicament sigui
possible.
c) Es senyalitzarà d’acord amb les característiques tècniques descrites a aquesta Ordenança (veure
Annex 2). En el cas que la persona sol·licitant superi el barem de mobilitat i tingui un grau de
discapacitat igual o superior al 65%, a la senyalització es podrà incorporar una placa
complementària indicant la matrícula del vehicle associat a la targeta d’aparcament en la modalitat
de titular conductora. També caldrà incorporar l’horari laboral i la condició de reserva pública fora
d’aquest horari.
d) La reserva es concedirà per un termini de quatre anys, passat el qual caldrà procedir a la seva
renovació.
5.1.2.3 Documentació a aportar:
a) DNI o permís de residència.
b) Permís de conducció.
c) Certificat de l’empresa i document acreditatiu en que consti la durada de la relació laboral, l’horari de
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 de lloguer vinculada al lloc de treball, i en cas de disposar-ne, aquesta no compleix amb la
legislació d’accessibilitat (veure Annex 3).
5.2. Reserves d’estacionament per a titulars de targetes d’aparcament per a persones amb
discapacitat i mobilitat reduïda, en la modalitat de titular no conductora.
Les persones titulars de la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda en la modalitat
de targeta per a titular no conductora, poden sol·licitar una reserva d’estacionament, d’acord a les
condicions que s’indiquen tot seguit.
En cap cas tindran dret a reserves en relació al lloc de treball.
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5.2.1 Reserva propera al domicili
5.2.1.1 Requisits:
a) Quan tenint mobilitat reduïda, la persona titular de la targeta d’aparcament en la modalitat de titular
no conductora, sigui menor de 18 anys o, si s’és més gran, tingui un grau de discapacitat igual o
superior al 65%.
b) Estar empadronat/da a Sant Joan Despí.
c) No disposar, la unitat familiar, de plaça d’aparcament de propietat o lloguer vinculada a la residència
habitual i, en cas de disposar-ne, que aquesta no compleix la legislació d’accessibilitat.
d) Disposar de targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat en la modalitat de titular no
conductora.
5.2.1.2 Característiques:
a) Prèviament a la generació d’una nova reserva d’estacionament, els serveis tècnics de l’Ajuntament,
comprovaran l’existència d’una reserva d’estacionament públic que s’ubiqui propera al domicili i
també, que el recorregut entre aquesta reserva i l’accés al domicili, sigui accessible. En cas d’existir
una reserva d’aquest tipus, no procedirà la realització d’una nova reserva d’estacionament.
b) Es mantindrà vigent en tot moment, sense restriccions horàries i s’ubicarà on tècnicament sigui
possible.
c) Es senyalitzarà d’acord amb les característiques tècniques descrites a aquesta Ordenança (veure
Annex 2). Es podrà incorporar una placa complementària indicant la matrícula del vehicle associat a
la targeta d’aparcament de la persona titular no conductora, quan la persona titular de la targeta
d’aparcament en la modalitat de titular no conductora, sigui menor d’edat i superi el barem de
mobilitat.
d) La reserva es concedirà per a un termini de quatre anys, passat el qual caldrà procedir a la seva
renovació.
5.2.1.3 Documentació a aportar:
a) DNI o permís de residència de la persona titular de la targeta.
b) Declaració responsable conforme, la unitat familiar, no disposa de plaça d’aparcament de propietat
o de lloguer vinculada a la residència habitual, i que en cas de disposar-ne, que aquesta no
compleix la legislació d’accessibilitat (veure Annex 3).

Article 6. Control i seguiment
En base a les competències que atorga la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, l’administració
local ha de vetllar per mitjà de les accions de seguiment i de vigilància que es considerin pertinents, per
a un ús correcte de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat, adoptant les mesures
necessàries per a evitar-ne un mal ús o un ús fraudulent, establint les sancions que escaiguin.
Així mateix, l’ ens local ha de tenir un registre i ha de facilitar al departament competent en matèria de
promoció de l’accessibilitat, les dades que se li requereixin per a fer-ne el seguiment i el control.
Per tal de tenir aquest registre convenientment actualitzat, es requereix als titulars de targetes
d’aparcament, en qualsevol de les seves modalitats, que disposin d’una reserva d’estacionament,
notificar a l’ ens local que no s’han modificat les circumstàncies que van permetre la seva autorització.
La periodicitat d’aquesta notificació per part del titular de la targeta d’aparcament, s’estableix en un
període màxim d’1 any a partir de la data d’atorgament de la reserva.
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Article 7. Ús de la targeta d’aparcament i de les places reservades
Es considera ús fraudulent de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat en els següents
supòsits:
a) El fet d’emprar-la en absència del titular. Es considerà un ús fraudulent utilitzar la targeta
d’aparcament en la modalitat de titular no conductor, quan no sigui per acompanyar o recollir a la
persona titular.
b) Et fet d’emprar una targeta amb dades manipulades o una reproducció o una falsificació del
document original.
c) El fet de reproduir o falsificar targetes destinades a la comercialització.
L’ús fraudulent de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat pot comportar la instrucció
d’un expedient sancionador d’acord amb el règim sancionador que estableix el títol VII de la Llei
13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.

TÍTOL TERCER. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I RENOVACIÓ DE RESERVES
D’ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
Article 8. Procediment de concessió
Les persones titulars de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat o les persones
tutores legals en cas de menors d’edat, hauran de presentar la sol·licitud amb la documentació
requerida en cada cas.

Article 9. Procediment de renovació
Les persones titulars de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat o les persones
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.

TÍTOL QUART. AUTORITZACIONS
Article 10. Condicions generals de l’autorització
a) L’autorització contindrà un plànol on s’assenyalarà la posició de la reserva.
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) Les persones titulars de les reserves estan obligades 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 11. Revocacions
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Les autoritzacions concedides poden ser revocades pels següents motius:
1. Per finalització del termini pel qual fou concedida.
2. Per revocació deguda a sanció.
3. Per renúncia expressa de la persona titular.
4. Per defunció de la persona 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, en cas d’existir-ne.

Article 12. Modificacions
En el supòsit que es demani un nou emplaçament per canvi de domicili o per canvi del lloc de treball i
s’accepti aquest canvi, la reserva prèviament concedida quedarà sense efecte.

TÍTOL CINQUÈ. RÈGIM SANCIONADOR.
Article 13. Competència i procediment sancionador
13.1. La competència per a la imposició de sancions de les infraccions previstes a la present
Ordenança, així com la disposició de les mesures cautelars i de reposició previstes, correspondrà a
l’Alcalde, sense perjudici de la delegació que pugui conferir en l’exercici de les seves competències.
13.2. El procediment sancionador aplicable a aquesta Ordenança serà el que estableix la legislació
següent:
- Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i
Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador, aplicable supletòriament en
els àmbits de competència de la Generalitat en defecte total o parcial dels procediments sancionadors
específics prevists a l’ordenament sectorial o a les ordenances locals.

Article 14. 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.

Article 15. Sancions
a) Les infraccions detallades al punt anterior seran sancionades amb una multa d’ entre 150 € i 300 €.
b) La comissió de tres infraccions de les assenyales en l’Ordenança en un període d’un any pot
comportar, addicionalment, la sanció econòmica corresponent, la retirada de la targeta i la
suspensió dels seus efectes durant un període d’ entre dotze i vint-i-quatre mesos. La durada de la
retirada s’ha de determinar d’acord amb els criteris de graduació de les sancions que estableix
l’article 16.
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Article 16. Persones responsables
16.1. Seran responsables de les infraccions i les sancions que hi puguin recaure, les persones que
siguin autors de les mateixes.
16.2. A excepció de prova en contrari, o una clara identificació de la persona de l’autor material, es
presumirà autor de la infracció el titular de la llicència/autorització d’ús/permís al moment de produir-se o
conèixer la infracció.

Article 17. Graduació de les sancions
Per graduar les sancions, a més de les faltes objectivament comeses, es valorarà, de conformitat amb
els principis de proporcionalitat i congruència:
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c) La reincidència, per comissió en el termini d’un any, de més d’una infracció de la mateixa
naturalesa, quan hagi s’hagi declarat per resolució ferma.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En cas de donar-se circumstàncies d’interès públic que facin incompatible la instal·lació o el
manteniment d’una reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda en qualsevol 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 entre la data d’entrada en vigor d’aquesta regulació i l’1 de gener de 2022,
per tal d’adaptar les reserves d’estacionament a persones amb mobilitat reduïda ja instal·lades al
municipi.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança que consta de 17 articles, 3 annexos, una disposició addicional, una disposició
transitòria i una disposició final, 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.

Sant Joan Despí, març de 2021

10

ANNEX 1
SÍMBOL INTERNACIONAL D’ACCESSIBILITAT, SIA
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ANNEX 2
SENYALITZACIÓ RECOMANADA DE LES PLACES D’APARCAMENT RESERVADES PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA (Article 35 de l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer)
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SENYALITZACIÓ VERTICAL
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CARACTERÍSTIQUES I COL·LOCACIÓ DELS SENYALS
•

Els pals de suport s’han de col·locar en un lloc on NO interfereixi l’àmbit de transferència de la persona amb
mobilitat reduïda i sempre a una distància ≥ 0,60 m del límit de la vorera i la calçada.
•

•
•

La part més baixa del senyal incloent-hi les senyals complementàries, tindrà una alçada lliure ≥ 2,30 m

Els suports dels senyals seran d’alumini estriat de diàmetre 60 mm, de 4 mm d’espessor, pintat amb pintura de
pols de polièster amb color RAL 7037. En cap cas s’acceptaran suports de secció rectangular.
•

L’ancoratge mínim dels suports serà de 20 cm agafat amb morter hidràulic d’enduriment ràpid (2 a 5 min.),
utilitzant una relació morter/aigua de 3/1.
•

•

En voreres d’amplada ≤ 1,80 m, els postes s’ubicaran a tocar de la façana.

La senyalització vertical serà d’alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic) nivell II de
2
retroreflexivitat 250/300 cd/m , de 2 cm d’espessor.

La mida dels senyals serà de 60 x 60 cm i la mida dels senyals complementaris en funció del nombre de línies:
60 x 20 cm, 60 x 25 cm o 60 x 30 cm.
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ANNEX 3
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

Sant Joan Despí

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals.
Base jurídica: missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal. Responsable: Ajuntament de Sant Joan
Despí. Finalitat: Garantia interna i externa dels documents que es presenten a l'Ajuntament i dels documents oficials que s'envien a altres òrgans o a
particulars. Exercici de drets dels interessats: accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament adreçant la seva
sol·licitud, adjuntant fotocòpia del seu document oficial d’identificació, al Registre General de l’Ajuntament - Oficina d’Atenció Ciutadana a l’adreça camí del
Mig, 9 - 08970 Sant Joan Despí o telemàticament mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament https://www.seue.cat/web/santjoandespi/seu-electronica
Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades” al web www.sjdespi.cat – Protecció de dades.
En el cas que sigueu una persona jurídica o una persona física en exercici d’una activitat professional esteu obligats a relacionar-vos amb l’Administració
per mitjans electrònics (art. 14 Llei 39/2015).
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