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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO ALCOY

13197

APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA REGUL. DE L´ATORGAMENT I ÚS DE LA TARGETA
D´ESTACIONAMENT PER A PERSONES EN MOBILITAT REDUÏDA

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 31 de juliol de 2020, va
acordar aprovar l’ “Ordenança Reguladora de l'Atorgament i Ús de la Targeta
d’Estacionament per a Vehicles que Transporten Persones amb Diversitat Funcional
que presenten Mobilitat Reduïda a la Ciutat d’Alcoi”.
De conformitat amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, s’ha exposat al públic durant el termini de
trenta dies, comptats a partir del següent al de la publicació de l’edicte de l’aprovació
inicial en el Butlletí Oficial de la Província número 187 de 30/09/2020.
Vist que no s’ha presentat cap reclamació o suggeriment, s’entén adoptat
l’acord definitivament i es procedeix a la seua publicació íntegra de conformitat amb
l’article 70.2 de l’esmentada Llei, per a la seua entrada en vigor:
ORDENANÇA REGULADORA DE L'ATORGAMENT I ÚS DE LA TARGETA
D’ESTACIONAMENT PER A VEHICLES QUE TRANSPORTEN PERSONES AMB
DIVERSITAT FUNCIONAL QUE PRESENTEN MOBILITAT REDUÏDA A LA CIUTAT
D’ALCOI
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Constitució Espanyola en l’article 9.2 diu que «Correspon als poders públics de
promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en
els quals s’integra siguen reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedisquen o
en dificulten la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política,
econòmica, cultural i social». A més, en l’article 49 estableix que: «Els poders públics
duran a terme una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració dels
disminuïts físics, sensorials i psíquics, als quals prestaran l’atenció especialitzada que
requerisquen, i els empararan especialment en el gaudi dels drets que aquest Títol
atorga a tots els ciutadans».
L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. La Llei Orgànica 1/2006, de 10
d’abril, 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-
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discriminació i drets de les persones amb diversitat funcional i les seues famílies a la
igualtat d’oportunitats, a la integració i a l’accessibilitat universal en qualsevol àmbit.
La competència municipal està reconeguda en la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, en l’article 25.2.
recull com a competències pròpies dels municipis: «e) Avaluació i informació de
situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc
d’exclusió social. g) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat».
El Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió
social. Aquesta llei té per objecte garantir el dret a la igualtat d’oportunitats i tracte,
així com l’exercici real i efectiu dels drets de les persones amb diversitat funcional en
igualtat de condicions respecte de la resta de ciutadans i ciutadanes. En l’article 30
estableix que els ajuntaments adoptaran les mesures necessàries per a facilitar
l’estacionament a persones amb problemes de mobilitat, per raó de la seua diversitat
funcional.
La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat,
aprovada el 13 de desembre de 2006, per l’Assemblea General de les Nacions Unides,
regula el dret a la mobilitat i consagra els principis de respecte per la diferència i
l’acceptació de les persones amb diversitat funcional com a part de la diversitat i la
condició humana.
La Unió Europea també s’ha pronunciat sobre aquesta matèria. En concret, l’any
1998, el Consell de la Unió Europea va dictar una Recomanació, la 376/98, aprovada
el 4 de juny, sobre la creació de la Targeta d’Estacionament per a persones amb
discapacitats, on insta que els estats membres creen una targeta d’estacionament
d’acord amb un model comunitari uniforme reconegut recíprocament per tots, amb la
finalitat que tots els titulars de les targetes puguen gaudir d’aquesta en tota la Unió
Europea, de conformitat amb la legislació vigent de cada país on es trobe l’usuari.
Per altra banda, la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana,
d’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la
Comunicació, estableix en els seus articles 15 i 25 que els ajuntaments hauran
d’aprovar normatives que faciliten el desplaçament i l’estacionament a les persones
amb diversitat funcional que el necessiten, i que les proveïsquen de la targeta
d’estacionament corresponent, regulada en el Decret 72/2016, de 10 de juny, del
Consell.
Així com el DECRET 65/2019, de 26 d’abril, del Consell, de regulació de
l’accessibilitat en l’edificació i en els espais públics, que té com a objecte la
regulació d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la
comunicació, per a facilitar l’accessibilitat universal a totes les persones i la utilització
no discriminatòria i independent.
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D’altra banda, 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 que presenten mobilitat reduïda, ha ampliat l’hàbit
subjectiu de les persones titulars del dret a obtenir la targeta d’estacionament, tant per
a les persones amb diversitat funcional i amb mobilitat reduïda reconeguda
reglamentàriament, a les persones amb una determinada discapacitat visual i a les
persones físiques i jurídiques que transporten en vehicles d’ús col·lectiu persones amb
diversitat funcional.
En aquest sentit, el passat 21 de juny de 2016 es va publicar al DOCV, 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 se n’estableixen les condicions per a la concessió.
Considerant aquests antecedents i atenent a la necessitat d’adaptar la nostra
ordenança municipal als canvis legislatius vigents i, en conseqüència, de l’atribució de
competències municipals que ens atorga la normativa vigent, l’Ajuntament d’Alcoi
aprova el següent Marc regulador del tràmit i l’expedició de targetes d’estacionament
per a vehicles que transporten persones amb diversitat funcional amb mobilitat
reduïda, mitjançant aquesta ordenança.
La redacció d’aquesta Ordenança s’ha realitzat respectant els principis de la bona
regulació previstos en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Respecte dels principis de bona regulació, amb aquesta ordenança es persegueix
l’objectiu d’impulsar el dret a la igualtat i la participació plena i efectiva en la societat de
les persones amb diversitat funcional.
Quant als principis de participació, proporcionalitat, seguretat jurídica i transparència,
han estat tinguts en compte en la redacció i l’elaboració d’aquesta Ordenança, per la
qual cosa, hem sotmés el text de projecte d’Ordenança a consulta, tant del personal
tècnic d’aquest Ajuntament com de les persones i institucions interessades a través del
procés de consulta pública.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
Aquesta ordenança té per objecte la sol·licitud, l’ús, el procediment d’atorgament i
sancionador de la targeta d’estacionament per als vehicles que transporten persones
amb diversitat funcional que presenten mobilitat reduïda, per a facilitar la seua
circulació, autonomia personal i integració social i professional, d’acord amb el que
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estableix 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 que presenten mobilitat reduïda; i 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 se n’estableixen les
condicions per a la concessió.
Article 2. Definició i àmbit territorial
La Targeta d’Estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat
reduïda, és un document públic de caràcter administratiu, personal i intransferible, que
expedeix l’Ajuntament d’Alcoi, i que legitima el titular d’aquesta a exercir els drets
previstos en aquesta Ordenança.
La Targeta d’Estacionament té validesa al municipi d’Alcoi, en tot el territori de l’estat
espanyol, així com en tots els municipis de la Unió Europea, d’acord amb la seua
normativa aplicable, i podran utilitzar-la amb els mateixos drets i obligacions previstos
en aquesta norma, d’acord amb la Recomanació 98/376/CE, de 4 de juny de 1998, del
Consell de la Unió Europea.
Article 3. Titulars del dret a obtenir la targeta d’estacionament
1. Podran obtenir la targeta d’estacionament les persones físiques majors de 3 anys
empadronades a l’Ajuntament d’Alcoi, que tinguen reconeguda oficialment la
condició de persona amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 4.2 del
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, i l’article
7.1 pel qual es regula la targeta d’estacionament per a vehicles que transporten
persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda i estableix les condicions
per a la seua concessió, que es troben en alguna de les situacions següents:
a) Que presenten mobilitat reduïda, segons l’annex 2 del Reial Decret
1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per a reconeixement,
declaració 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. Alhora, podran obtenir la targeta d’estacionament les persones físiques o jurídiques
titulars de vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones
amb diversitat funcional que presten serveis socials de promoció de l’autonomia
personal i d’atenció a la dependència a què 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 a què 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.
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Article 4. Targeta provisional amb caràcter excepcional
1. A més dels supòsits previstos en els apartats anteriors, podran obtenir la targeta
d’estacionament, 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 represente fefaentment una reducció substancial de l’esperança de
vida que es considera normal per a la seua edat i la resta de condicions personals, i
que raonablement no permeta tramitar en temps la sol·licitud ordinària de la targeta
d’estacionament (d’acord amb el que preveu 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).
2. Per a l’obtenció de la targeta d’estacionament provisional, l’acreditació dels punts
enunciats en l’apartat anterior s’efectuarà per mitjà de l’emissió del certificat
corresponent per part del personal mèdic facultatiu dels serveis públics de salut, que
haurà de tenir la validació de la inspecció dels serveis sanitaris competents per raó del
domicili de la persona sol·licitant.
3. Als titulars de la targeta d’estacionament provisional els seran aplicables els drets,
obligacions i condicions d’ús regulats en aquesta ordenança, durant el temps que dure
la seua concessió.
4. La concessió de la targeta de caràcter provisional tindrà una duració màxima d’un
any, i pot prorrogar-se per un període igual, sempre que es mantinguen les condicions
inicials requerides per al seu atorgament.
5. L’òrgan competent per a l’emissió de la targeta podrà realitzar les actuacions
necessàries per a la comprovació de la concurrència dels requisits previstos en
aquesta ordenança.
Article 5. Règim jurídic
Per a tot allò que no hi ha previst en aquesta Ordenança, 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 escau, la legislació de desenvolupament d’aquestes; 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
les 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.
Article 6. Drets de les persones titulars i limitacions d’ús
1. Les persones titulars de la targeta d’estacionament tindran els drets següents
sempre que exhibisquen de forma visible la targeta original a l’interior del vehicle:
a) Reserva de plaça d’aparcament, després de la sol·licitud prèvia a
l’Ajuntament d’Alcoi i justificació de la necessitat, d’acord amb les
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b)
c)

d)

e)

f)

condicions que establisquen les administracions autonòmica o
local, en lloc pròxim al domicili o lloc de treball. La plaça haurà de
senyalitzar-se amb el símbol internacional d’accessibilitat.
Estacionament en els llocs habilitats per a les persones amb
diversitat funcional.
Estacionament en les zones d’aparcament de temps limitat, en cas
que aquestes zones foren regulades i habilitades, durant un temps
màxim de 30 minuts.
Parada o estacionament en les zones reservades per a càrrega i
descàrrega, durant un temps màxim de 30 minuts, sempre que no
s’ocasionen perjudicis als vianants o al trànsit.
Parada en qualsevol lloc de la via, per motius justificats i durant un
temps màxim de 30 minuts, sempre que no s’ocasionen perjudicis
als vianants o al trànsit, i d’acord amb les instruccions dels agents
de l’autoritat.
Accés a vies, àrees o espais urbans amb circulació restringida a
residents sempre que la destinació es trobe en l’interior d’eixa zona.

2. La possessió de la targeta d’estacionament en cap cas no representarà cap
autorització per a 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 7. Obligacions de les persones titulars
1. La persona titular de la targeta d’estacionament o, si escau, els seus representants
legals, està obligada a:
a) Custodiar la targeta d’estacionament i vetlar per la seua utilització
correcta, d’acord amb les condicions d’ús previstes en l’article 16
d’aquesta ordenança.
b) Col·locar la targeta d’estacionament al tauler de control del vehicle
o adherir-la al parabrisa davanter per l’interior, sempre amb el
document original, de manera que resulte clarament visible i
llegible des de l’exterior i exhibir-la per al seu control, quan així li ho
requerisca l’autoritat.
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, sense el qual no podrà fer ús de la
targeta d’estacionament. Els menors de 14 anys podran acreditar la
seua identitat per mitjà de l’exhibició del document de
reconeixement de grau de discapacitat.
d) Col·laborar amb els agents de l’autoritat per a evitar, en el grau més
gran possible, els problemes de trànsit que pogueren ocasionar en
exercir 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.
f) No fer-ne un ús fraudulent.
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2. 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’Alcoi, com a màxim en el termini d’un mes, mitjançant un escrit
presentat en qualsevol registre municipal, per correu electrònic, o per compareixença
personal en el Departament de Benestar Social corresponent al seu domicili, i la
targeta quedarà anul·lada amb caràcter general. En cas de recuperació d’aquesta,
haurà de ser retornada al Departament de Benestar Social corresponent.
3. L’incompliment d’aquestes obligacions podrà donar lloc a la cancel·lació de la
targeta d’estacionament o a la seua retirada temporal, sense perjudici de les
sancions previstes per l’ordenament jurídic, de conformitat amb el que es preveu en
els articles 6.2 i 12 del Decret 72/2016, de 10 de juny, del Consell, sense perjudici de
la possible obertura de l’expediente sancionador corresponent. En aquest cas el titular
de la targeta o el seu representant legal hauran de fer lliurament de la targeta
d’estacionament original al Departament de Benestar Social corresponent al seu
domicili en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la resolució de
suspensió temporal o cancel·lació de la targeta.
CAPÍTOL II PROCEDIMENT

Article 8. Requisits de les persones sol·licitants
1. Podran ser titulars d’aquesta targeta d’estacionament aquelles persones físiques
veïnes d’Alcoi que complisquen els requisits següents:
a) Empadronament. Residir i estar empadronat a Alcoi.
b) Edat. Tenir una edat superior a 3 anys.
c) Condició de persona amb discapacitat. Disposar de la preceptiva resolució de
reconeixement de discapacitat, emesa pel Centre d’Avaluació i Orientació de
Discapacitat dependent de l’òrgan competent de la Generalitat.
d) Acreditació de problemes de mobilitat. Que vindrà determinada d’acord amb el
que estableix l’article 3 d’aquesta ordenança i, si és el cas, l’article 4 d’aquesta,
per a la targeta provisional amb caràcter excepcional.
2. En el cas de persones físiques o jurídiques titulars de vehicles destinats
exclusivament al transport col·lectiu de persones amb diversitat funcional, 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 diversitat funcional.
Article 9. Sol·licitud i lloc de presentació
L’expedient s’iniciarà a sol·licitud de la persona interessada mitjançant la
presentació de l’imprés normalitzat municipal, disponible en el Departament de
Benestar Social i en la Seu Electrònica, juntament amb la documentació necessària, al
Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Alcoi o Registre Electrònic (Seu Electrònica),
sense perjudici de poder presentar-la en els llocs previstos en la legislació aplicable en
matèria de procediment administratiu comú, article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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Els documents que no puguen presentar-se telemàticament, seran presentats a través
del Registre d’Entrada.
En qualsevol 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, com estableix l’article 14 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Article 10. Documentació
1. La documentació que cal presentar, juntament amb la sol·licitud, sempre que no
es trobe ja en poder de l’Ajuntament d’Alcoi o que puga ser consultada telemàticament
o obtenir-se mitjançant autorització expressa, a través dels serveis i la verificació de
dades habilitades, en els termes establits per la legislació en matèria de protecció de
dades de caràcter personal, serà la següent:
a) En cas de persona amb diversitat funcional que presenten mobilitat reduïda:
1. Original i còpia del DNI de la persona amb diversitat funcional.
2. Acreditació de la representació i fotocòpia del NIF del representant legal, si és
procedent.
3. Còpia compulsada de la resolució de reconeixement de la condició de persona
amb discapacitat.
4. Dues fotografies amb format carnet del titular.
5. Dictamen relatiu a la mobilitat, amb l’especificació de la condició de mobilitat
reduïda i, en el seu cas, del termini de la revisió. O, en el seu cas, dictamen
acreditatiu de la condició de persona amb ceguera, deficiència visual greu i
sordceguera, amb especificació del nivell d’agudesa visual i/o camp visual i del
seu caràcter permanent. Aquest dictamen haurà de ser emés pel Centre
d’Avaluació i Orientació de Discapacitat dependent de l’òrgan competent de la
Generalitat, d’acord amb el que recull article 3.1.b d’aquesta ordenança.
6. Declaració jurada de la persona sol·licitant o representant legal de no posseir
cap targeta d’estacionament expedida en un altre municipi o entitat pública.
7. 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.
b) En el cas de persona física o jurídica 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 representant legal,
en cas de tractar-se d’una persona jurídica, que el vehicle la matrícula del qual
s’indica està destinat exclusivament al transport col·lectiu de persones amb
diversitat funcional.
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4. Acreditació de la representació i fotocòpia del NIF del representant legal, si és
procedent.
5. Declaració jurada, signada per la persona sol·licitant o representant legal, en
cas de tractar-se d’una persona jurídica, de no posseir targeta d’aparcament
expedida en un altre municipi o entitat pública.
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.
c) Si escau per a persones que presenten mobilitat reduïda, encara que no haja estat
dictaminada oficialment, per poder accedir a la targeta d’estacionament amb caràcter
excepcional i provisional:
1. Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant.
2. Informe del metge especialista dels serveis públics de salut, que acredite la
malaltia o patologia d’extrema gravetat, les carències 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 NIF del representant legal, si és
procedent.
4. Dues fotografies de format carnet del titular.
5. Declaració jurada de la persona sol·licitant o representant legal, de no posseir
cap targeta d’estacionament expedida en un altre municipi o entitat pública.
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.
2. Les dades personals facilitades estaran protegides d’acord amb la normativa vigent
en matèria de tractament de dades personals.
Article 11. Tramitació
1. L’expedient s’iniciarà a sol·licitud de la persona interessada mitjançant la
presentació de l’imprés normalitzat municipal al Departament de Benestar Social
corresponent al seu domicili i s’ajustarà al que estableix aquesta ordenança.
2. Rebuda la sol·licitud a l’Ajuntament d’Alcoi, la verificarà i es podran realitzar d’ofici
les actuacions que considere necessàries per a la determinació, el coneixement i
comprovació de les dades mitjançant les quals s’ha de fonamentar aquesta resolució.
3. Quan la sol·licitud no posseïsca els requisits que s’exigeixen o no s’acompanye la
documentació que d’acord amb aquesta ordenança resulta exigible, se li notificarà a la
persona interessada la causa que impedeix la continuació del procediment i se li
requerirà perquè en un termini de 10 dies repare la carència o acompanye els
documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, s’arxivarà l’expedient
sense fer cap tràmit més.
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4. L’Ajuntament d’Alcoi, una vegada valorada tècnicament la sol·licitud, realitzarà un
informe-proposta d’aprovació o denegació, en què indicarà les causes que motiven
aquesta proposta.
5. En qualsevol fase de la tramitació de l’expedient, a la vista de la documentació que
ens conste, es podran demanar informes dels organismes i de les entitats que
considere oportú i podran realitzar-se les comprovacions necessàries sobre l’exactitud
de tot això.
6. Cal assenyalar que les faenes de vigilància i control de la utilització de les targetes
d’estacionament seran realitzades per la Policia Local.
Article 12. Resolució
1. El procediment finalitzarà mitjançant una resolució dictada per l’Alcalde o el membre
de la corporació que tinga delegada aquesta competència de resolució de concessió
de targeta d’estacionament per a persones que presenten mobilitat reduïda i serà
entregada en el Departament de Benestar Social corresponent al seu domicili, a la
persona titular o a la persona que acredite la seua representació i/o autorització,
juntament amb un resum de les condicions d’ús, qui signarà la recepció de la targeta
d’estacionament.
En el cas de recollida de la targeta per una altra persona diferent del titular, haurà
d’acreditar la seua representació legal o autorització, i haurà d’haver aportat, en
qualsevol cas, còpia del seu DNI i còpia del DNI de la persona titular.
2. El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds les quals tinguen tota la
documentació completa, serà de tres mesos comptats des de la data en què la
sol·licitud haja tingut entrada en el Registre de l’Ajuntament d’Alcoi; això sense
perjudici de la possibilitat de suspendre el procediment en els termes establits en la
norma de procediment administratiu, segons disposa l’article 21.2 i 2 de la Llei
39/2015, d’1 octubre, del Procediment Administratiu Comú les Administracions
Públiques; i de conformitat amb l’article 8.5 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 s’estableixen les
condicions per a la concessió.
Transcorregut el termini màxim establit sense que s’haja dictat i notificat cap resolució
expressa, la sol·licitud es podrà entendre desestimada, sense que això eximisca de
l’obligació legal de resoldre, com estableix l’article 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
3. La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra aquest es podrà
interposar un recurs potestatiu de reposició, o directament, recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015 i la legislació reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
4. Les targetes atorgades per l’Ajuntament d’Alcoi s’inscriuran en el Registre
Autonòmic de Targetes d’Estacionament per a Persones amb Mobilitat Reduïda de la
Comunitat Valenciana.
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CAPÍTOL III VALIDESA I CONDICIONS D’ÚS
Article 13. Documentació acreditativa
S’expedirà segons el model establit en l’article 4 del Decret 72/2016, de 10 de juny, del
Consell.
El document esmentat s’anomena targeta d’estacionament per a persones amb
diversitat funcional que presenten mobilitat reduïda i serà entregat per l’Ajuntament
d’Alcoi al Departament de Benestar Social corresponent al domicili del titular de la
targeta, juntament amb un resum de les condicions d’ús i signaran la recepció
d’aquestes.
La targeta podrà incorporar mitjans tecnològics que permeten la seua autenticació i
control.
Article 14. Validesa del document
1. La validesa de la targeta està especificada en aquella i dependrà de dos factors: de
l’edat de la persona titular i de les característiques del dictamen sobre la mobilitat, en
relació amb el fet de si és permanent o temporal, en el cas de ser persona física.
2. Per a majors de 18 anys, el termini de validesa es fixarà en 10 anys a comptar des
de la data d’expedició de la targeta, sempre que el dictamen determine l’existència
d’una mobilitat reduïda o ceguera, deficiència visual greu i sordceguera amb caràcter
permanent.
Quan la mobilitat reduïda siga de caràcter temporal, la validesa de la targeta està
marcada pel termini d’aquesta.
3. En cas que la persona titular tinga una edat inferior a 18 anys i major de 3 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 haurà
d’ajustar-s’hi.
4. Per a persones físiques o jurídiques que transporten en vehicle d’ús col·lectiu
persones amb diversitat funcional, el termini de validesa serà com a màxim de 5 anys,
sense perjudici de la seua renovació.
5. Per a persones físiques a les quals s’expedisca una targeta amb caràcter
excepcional i provisional, per raons humanitàries, la seua validesa tindrà una
durada màxima d’un any, que podrà prorrogar-se per un període igual, sempre que es
mantinguen les condicions inicials requerides per al seu atorgament.
6. Les targetes caducades seran nul·les, sense perjudici del que estableix l’article
següent d’aquesta Ordenança.
7. Les persones titulars de la targeta, els seus representants legals o els seus hereus
hauran de tornar a l’Ajuntament la targeta d’estacionament al terme de la seua
vigència i, si és el cas, per defunció o per pèrdua dels requisits que en van motivar
la concessió. El període de devolució de la targeta serà d’un mes a comptar des del
moment en què s’ha produït alguna de les causes esmentades.
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Article 15. Renovació de la targeta
1. Per a la renovació de la targeta d’estacionament, l’Ajuntament d’Alcoi actuarà a
sol·licitud de la persona interessada, ja siga el titular o el representant legal d’aquesta.
2. La renovació de la targeta està condicionada al següent:
a) Persones majors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguera, deficiència visual
greu i sordceguera amb dictamen permanent. Renovació al cap de 10 anys.
L’Ajuntament comprovarà els requisits de vida i empadronament i la persona
interessada aportarà 2 fotografies de format carnet.
b) Persones majors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguera, deficiència visual
greu i sordceguera amb dictamen temporal. Renovació en la data en què
finalitza la temporalitat. En aquest cas la renovació exigeix per part de la
persona interessada un nou dictamen de mobilitat i 2 fotografies de format
carnet. L’Ajuntament comprovarà els requisits de vida i d’empadronament.
c) Persones menors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguera, deficiència visual
greu i sordceguera. La renovació es produirà en la data assenyalada per la
temporalitat, no podrà ser superior a 5 anys i exigeix que la persona
interessada presente un nou dictamen.
d) Persones físiques o jurídiques que transporten en vehicle d’ús col·lectiu
persones amb diversitat funcional. L’Ajuntament comprovarà els requisits de
condicions d’ús del transport col·lectiu esmentat a centres i serveis socials
especialitzats per a persones amb discapacitats.
2. La persona interessada haurà de presentar la sol·licitud de renovació, si és el cas,
tres mesos abans de la data de finalització de la validesa de l’anterior, per a poder
disposar de la nova targeta en el termini de validesa.
3. En tots els casos, l’entrega de la nova targeta requereix que la persona interessada
deposite l’antiga en el Departament de Benestar Social corresponent al seu domicili de
l’Ajuntament d’Alcoi.
4. La renovació de la targeta també pot produir-se per sostracció, deteriorament o
pèrdua. En el cas de sostracció o pèrdua, exigirà que la persona interessada presente
justificació de la denúncia. En el cas de deteriorament, la persona interessada haurà
de presentar la targeta deteriorada. L’Ajuntament emetrà la nova targeta amb la
mateixa data de validesa que l’anterior. Podrà emetre’s un justificant d’aquesta situació
perquè tinga els efectes corresponents.
5. Qualsevol targeta caducada serà nul·la a tots els efectes.
6. Durant aquest temps de renovació, l’usuari haurà d’adjuntar a la targeta la sol·licitud
de renovació.
7. La targeta d’estacionament serà entregada en el Departament de Benestar Social
corresponent al seu domicili, a la persona titular o a la persona que acredite la seua
representació i/o autorització, juntament amb un resum de les condicions d’ús, la qual
signarà la recepció de la targeta d’estacionament.
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En el cas de recollida de la targeta per part d’una altra persona diferent del titular,
haurà d’acreditar la seua representació legal o autorització, per a la qual cosa, en
qualsevol cas, haurà d’aportar còpia del seu DNI i còpia del DNI de la persona titular.
Article 16. Condicions d’ús de la targeta d’estacionament
Les condicions generals d’ús de la targeta d’estacionament per a la seua utilització són
les següents:
1. La targeta d’estacionament de vehicles per a persones amb diversitat funcional
només pot utilitzar-se en format original, i no té validesa qualsevol tipus de fotocòpia
o reproducció d’aquesta.
2. 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
diversitat funcional titular d’aquella.
3. La targeta d’estacionament expedida a favor de persona física o jurídica a què es
refereix l’article 3.2 estarà vinculada a un número de matrícula de vehicle destinat al
transport col·lectiu, i serà únicament eficaç quan el vehicle transporte de forma efectiva
les persones a les quals es refereix l’article abans esmentat.
4. La targeta haurà de ser col·locada en el parabrisa 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 així ho requerira.
5. L’ús de la targeta d’estacionament està subordinat que el seu titular mantinga els
requisits exigits per al seu atorgament i condicions d’ús establides en aquesta
ordenança i reglamentàriament, d’acord amb el que disposa el Decret 72/2016, del
Consell, i en l’article 6 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.
6. La persona titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la Policia
Municipal en l’aplicació de les condicions específiques i/o discrecionals en cada
municipi per a cada espai reservat.
7. És obligat per a la persona titular de la targeta d’estacionament el manteniment i la
diligència d’aquesta en condicions de neteja i estat, que comporte en qualsevol
moment la visibilitat de totes les dades específiques inscrites en la targeta.
CAPÍTOL IV DELS INCOMPLIMENTS, SUSPENSIÓ TEMPORAL i CANCEL·LACIÓ
Article 17. Classes d’incompliments
Els fets constatats pels agents de l’autoritat, que siguen constitutius d’incompliment de
les obligacions i condicions d’ús de la targeta d’estacionament, tindran valor probatori,
sense perjudici de les proves que, en la seua defensa, puguen assenyalar o aportar
les persones interessades.
2. Els incompliments es classificaran en lleus, greus i molt greus.
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3. Són incompliments lleus les conductes següents:
a) No situar adequadament la targeta d’estacionament perquè siga completament
visible i llegible des de l’exterior, tal com s’estableix en els articles 7 i 16
d’aquesta ordenança, així com la seua no-exhibició quan siga requerit per
l’autoritat competent.
b) La utilització d’una fotocòpia de la targeta d’estacionament i incomplir la
condició d’ús establida en els articles 7 i 16 d’aquesta Ordenança.
c) Aquelles altres conductes que contravinguen les normes contingudes en
aquesta Ordenança que no siguen qualificades expressament com a greus o
molt greus en els apartats següents.
4. Són incompliments greus les conductes següents:
a) Ús d’una targeta d’estacionament caducada sense que s’haja presentat
sol·licitud de renovació o bé si, presentada aquesta sol·licitud, la resolució
haguera estat denegatòria, per incompliment de l’obligació establida en l’article
15 d’aquesta Ordenança.
b) Ús d’una targeta d’estacionament deteriorada, sempre que impedisca la
identificació d’aquesta, així com la seua titularitat, tal com està establit en
l’article 16 d’aquesta Ordenança.
c) No comunicar o fer-ho fora del termini establit amb aquesta finalitat en l’article 9
d’aquesta Ordenança, la variació de circumstàncies que van donar lloc a la
concessió de la targeta d’estacionament.
d) Obtenir la targeta d’estacionament emesa per l’Ajuntament d’Alcoi i ja ser titular
d’una altra targeta en vigor, atorgada per un altre ajuntament o administració
pública.
e) No col·laborar o no permetre als agents de l’autoritat realitzar les
comprovacions pertinents per al control i vigilància de les targetes i de les
reserves d’estacionament, tal com estableix l’article 7 d’aquesta Ordenança..
f) No comunicar a l’Ajuntament d’Alcoi el robatori o la pèrdua de la targeta en el
termini d’un mes des que es va produir el robatori o siga advertida la pèrdua, tal
com estableix l’article 7 d’aquesta Ordenança.
Són incompliments molt greus les conductes següents:
a) La cessió de la targeta d’estacionament a una tercera persona per part de la
persona titular, bé siga de manera gratuïta o onerosa, i incomplir així el que es
preveu en els articles 7 i 16 d’aquesta Ordenança en no haver custodiat la
targeta d’estacionament i vetlar per la seua utilització correcta.
b) La utilització d’una targeta d’estacionament manipulada o falsificada, tot
incomplint l’article 16 d’aquesta Ordenança, sense perjudici del que s’estableix
en el Codi Penal en matèria de falsificació de document públic.
c) Ús de la targeta d’estacionament prevista en els articles 3.1 i 4 d’aquesta
Ordenança sense transportar efectivament la persona amb mobilitat reduïda
titular d’aquesta i incomplir, així, la condició d’ús prescrita en l’article 16
d’aquesta Ordenança.
d) Ús de la targeta d’estacionament prevista en l’article 3.2 d’aquesta Ordenança
sense transportar efectivament la persona amb mobilitat reduïda que s’esmenta
en l’article 3.1, tot incomplint, així, la condició d’ús prescrita en l’article 7.2
d’aquesta Ordenança.
e) Ús d’una targeta anul·lada per haver-se declarat prèviament com a perduda,
sostreta o destruïda, tot incomplint el que s’estableix en l’article 7.2 d’aquesta
Ordenança.
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La utilització de targetes d’estacionament que han estat suspeses o
cancel·lades per incompliment de les obligacions i condicions d’ús, tal com
estableix l’article 7.3 d’aquesta Ordenança.
g) No fer lliurament de la targeta d’estacionament original al Departament de
Benestar Social corresponent de l’Ajuntament d’Alcoi en el termini d’un mes, a
comptar des de la notificació de la resolució de suspensió temporal o
cancel·lació de la targeta, tot incomplint, així, l’obligació establida en l’article 7.3
d’aquesta Ordenança.
f)

Article 18. Suspensió temporal o cancel·lació de la targeta d’estacionament per
incompliment de les obligacions de la persona titular
1. Els incompliments de les obligacions i les condicions d’ús de la targeta
d’estacionament a què es refereix l’article 16, donaran lloc a la suspensió temporal o
cancel·lació d’aquesta, tot atenent principis de proporcionalitat segons l’entitat de la
conducta indeguda.
2. La suspensió temporal de la targeta d’estacionament comporta, per a la seua
efectivitat, l’entrega per part de la persona interessada de la targeta original en vigor
en el Departament de Benestar Social corresponent al seu domicili, dins del termini
d’un mes, a comptar des de la notificació de la resolució de suspensió de la targeta.
Transcorregut el temps de suspensió que comença a partir del lliurament de la targeta
a què es refereix el paràgraf anterior, la persona titular o, si escau, qui va acreditar la
seua representació i/o autorització, podrà recollir la targeta d’estacionament en el
Departament de Benestar Social corresponent al seu domicili i signar la recepció de la
targeta.
3. La cancel·lació de la targeta d’estacionament comporta l’extinció d’aquesta i, per a
la seua efectivitat, la persona titular o qui la represente, haurà de fer el lliurament de la
targeta original en el Departament de Benestar Social corresponent al seu domicili dins
del termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la resolució de cancel·lació de
la targeta.
4. Transcorregut un any des de l’efectivitat de la cancel·lació, que comença a partir del
lliurament de la targeta a què es refereix l’apartat anterior, la persona interessada
podrà iniciar novament el procediment de sol·licitud de la targeta d’estacionament, tot
acreditant els requisits, d’acord amb l’article 10 d’aquesta Ordenança.
5. Els incompliments d’obligacions i condicions d’ús de les targetes d’estacionament
qualificats com a lleus comportaran la suspensió temporal de la targeta per un període
de 3 mesos.
6. Els incompliments d’obligacions i condicions d’ús de les targetes d’estacionament
qualificats com a greus comportaran la suspensió temporal de la targeta per un
període de 6 mesos.
7. Els incompliments d’obligacions i condicions d’ús de les targetes d’estacionament
qualificats com a molt greus comportaran la cancel·lació de la targeta, sense perjudici
que, transcorregut un any des de la seua efectivitat i sempre que es complisquen els
requisits exigits per a ser titular de la targeta d’estacionament per a vehicles que
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transporten persones amb diversitat funcional que presenten mobilitat reduïda, se’n
puga sol·licitar una de nova.
8. En el cas de reincidència en infraccions molt greus, donarà lloc a la impossibilitat de
la seua renovació.
9. La negativa a entregar la targeta d’estacionament en compliment de la sanció ferma
de suspensió per infraccions d’aquesta Ordenança, donarà lloc a la impossibilitat de
renovació d’aquella.
Article 19. Procediment contradictori i caducitat
1. La suspensió temporal i la cancel·lació de les targetes d’estacionament com a
conseqüència de l’incompliment de les obligacions per part de les persones titulars
seran dictades per Resolució d’Alcaldia o, si escau, de la Regidoria delegada.
2. Aquestes mesures seran dictades a través del procediment contradictori pertinent,
amb tràmit d’audiència de la persona interessada.
3. El termini màxim per a resoldre el procediment serà de 6 mesos, transcorregut el
qual es produirà la seua caducitat, que haurà de ser declarada mitjançant Resolució
que comportarà l’arxivament de les actuacions.
Article 20. Prescripció de les infraccions
Les infraccions lleus prescriuran al cap de 6 mesos, les greus al cap de 2 anys i les
molt greus al cap de 3 anys. El termini de prescripció de les infraccions es comença a
comptar des del dia en què s’haja comés la infracció. En el cas d’infraccions
continuades o permanents, el termini comença a córrer des que va finalitzar la
conducta infractora.
Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement de la persona interessada, d’un
procediment administratiu de naturalesa sancionadora, i el termini de prescripció es
reinicia si l’expedient sancionador està paralitzat durant més d’un mes per causa no
imputable al presumpte responsable, com estableix l’article 30 de la Llei 40/2019, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
CAPÍTOL V. DEL RÈGIM SANCIONADOR
Article 21. Infraccions
1. Constitueix infracció administrativa qualsevol conducta que comporte la vulneració
de les disposicions que conté aquesta Ordenança i es trobe tipificada en els apartats
següents, i en siguen subjectes responsables les persones físiques o jurídiques que
incórreguen en les accions o omissions tipificades com a infracció.
2. Les infraccions es classificaran en lleus, greus i molt greus.
3. D’acord amb el que s’estableix en l’article 140.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, són infraccions molt greus les conductes
següents que comporten l’impediment de l’ús d’un espai públic reservat a persones
amb diversitat funcional que presenten mobilitat reduïda amb dret a la seua utilització:
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a) Comunicar dades falses o intencionadament errònies en la sol·licitud de la
targeta d’estacionament quan han estat essencials per a la concessió
d’aquesta.
b) Utilització d’una targeta d’estacionament manipulada o falsificada, sense
perjudici del que s’estableix en el Codi Penal en matèria de falsificació de
document públic.
c) Fer ús d’una targeta anul·lada per haver-se declarat prèviament com a
perduda, sostreta o destruïda.
d) Utilització de targetes d’estacionament mentre es troben suspeses o cancel·lat
el seu ús per incompliment d’aquesta Ordenança.
e) Utilització d’una targeta d’estacionament sense transportar efectivament cap
persona amb mobilitat reduïda titular d’aquesta.
f) Utilització d’una targeta d’estacionament extingida per defunció de la persona
titular.
g) La reincidència per comissió, en el termini d’un any, de més d’una infracció
greu, quan així ja s’ha declarat mitjançant resolució ferma en via administrativa.
4. D’acord amb el que s’estableix en l’article 140.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, són infraccions greus, les conductes
següents:
a) L’ús d’una targeta d’estacionament caducada sense que s’haja presentat cap
sol·licitud de renovació o bé si, presentada aquesta sol·licitud, la resolució
haguera estat denegatòria.
b) La reincidència per comissió, en el termini d’un any, de més d’una infracció lleu,
quan així s’haja declarat mitjançant resolució ferma en via administrativa.
5. Són infraccions lleus, les conductes que vulneren les disposicions que conté
aquesta Ordenança, que afecten o dificulten l’exercici dels drets d’altres persones
titulars de targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones que
presenten mobilitat reduïda, i que no es qualifiquen expressament com a greus o molt
greus en els apartats anteriors.
Article 22. Sancions
1. En la imposició de sancions s’haurà de guardar l’adequació deguda entre la gravetat
del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, i es considerarà especialment per
a la graduació de la sanció a aplicar, l’existència d’intencionalitat o reiteració, la
naturalesa dels perjudicis causats i la reincidència, per comissió en el terme d’un any
de més d’una infracció de la mateixa naturalesa, quan així haja sigut declarat per
resolució ferma, com s’estableix en l’article 29.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.
2. Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 100 euros, les greus
ho seran amb multa de 101 a 200 euros i les 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 tipificació de les infraccions i
sancions per part de 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 del/de la titular de la targeta i de les seues conseqüències de suspensió
temporal o cancel·lació de la targeta, d’acord amb el que s’estableix en el Capítol IV
d’aquesta Ordenança.
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4. Les infraccions relatives al règim d’estacionament de vehicles seran sancionades
d’acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text Refós de la Llei Sobre Trànsit, circulació de vehicles de motor i
Seguretat Viària; en el Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament General de Circulació o normativa que el substituïsca.
Sobre la base de la normativa anterior, l’estacionament de vehicles no autoritzats
en les reserves concedides per a persones amb discapacitat donarà lloc a la sanció
corresponent per estacionament indegut, així com a la retirada del vehicle per part de
la grua. Amb aquesta finalitat, es considera vehicle no autoritzat tant el que no
dispose de targeta d’estacionament com el que dispose de targeta d’estacionament no
vàlida i/o manipulada.
L’obligació d’abonar l’import de les sancions o multes procedents d’infraccions de les
normes de circulació, no exclou del pagament de les sancions administratives. Totes
dues reportaran el pagament de les multes corresponents.
5. La sanció recaurà sobre el titular de la targeta o persona que legalment el
represente.
Article 23. Prescripció de les sancions
El termini de prescripció de les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al
cap de 3 anys; les imposades per faltes greus al cap de 2 anys i les imposades per
faltes lleus al cap d’1 any.
El termini de prescripció de les sancions comença a comptar des de l’endemà del dia
en què siga executable la resolució per la qual s’imposa la sanció o haja transcorregut
el termini per a recórrer-la. Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement de la
persona interessada, del procediment d’execució, i el termini torna a transcórrer si
aquell està paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable a l’infractor.
En el cas de desestimació presumpta del recurs d’alçada interposat contra la resolució
per la qual s’imposa la sanció, el termini de prescripció de la sanció comença a
comptar des de l’endemà del dia en què finalitze el termini previst legalment per a la
resolució del recurs esmentat, com estableix l’article 30 de la Llei 40/2019, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Article 24. Procediment
1. La imposició de sancions s’ajustarà als principis de la potestat sancionadora i al
procediment legalment establit, tenint en compte les especialitats del procediment de
naturalesa sancionadora previstes en la legislació del procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques i el que es disposa en aquesta Ordenança.
2. El procediment per a la imposició de sancions s’iniciarà d’ofici per Resolució de
l’Alcaldia o, si escau, de la Regidoria en què es poguera delegar.
3. Les infraccions establides en aquesta Ordenança seran sancionades per acord de la
Junta de Govern Local o òrgan en què delegue, d’acord amb el que es disposa en
aquest capítol, dins dels límits que la legislació autoritza i sense perjudici de les
responsabilitats penals que correspongueren en cada cas.
4. El termini màxim per a notificar la resolució del procediment serà de 6 mesos,
transcorregut el qual es produirà la seua caducitat i es procedirà a l’arxivament de les
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actuacions, sense perjudici que si la infracció no està prescrita, es puga tornar a iniciar
procediment per a la imposició de sanció.
Article 25. Mesures cautelars
1. Els agents de l’autoritat encarregats de la vigilància del trànsit, Policia Local,
procediran a la confiscació immediata d’aquelles targetes que es comprove que siguen
falsificades, fotocòpies de les originals, manipulades, anul·lades, suspeses, caducades
o de titulars morts, i aquestes seran considerades com a prova de la infracció comesa i
s’uniran a l’expedient administratiu o judicial que es tramite.
2. En cas de tramesa a l’autoritat judicial, s’enviarà còpia de les actuacions al
Departament de Benestar Social perquè en prenga coneixement i les incloga en
l’expedient corresponent.
Article 26. Inspecció
L’exercici de les funcions d’inspecció i comprovació del compliment del que disposa
aquesta Ordenança correspondrà als agents de la Policia Local.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Única. Places d’aparcament reservades
1. L’Ajuntament disposarà d’un mínim de places d’aparcament reservades i
dissenyades per a l’ús dels titulars de les targetes d’estacionament i per a complir les
condicions reglamentàriament previstes en la normativa d’accessibilitat.
2. L’Ajuntament habilitarà els estacionaments i espais exclusius per a vehicles que
transporten persones amb diversitat funcional amb mobilitat reduïda, de forma que
estiguen ubicats en número i condicions adequades en tot el nucli urbà i, en especial,
en àrees dedicades a ús educatiu, cultural, d’oci, d’atenció a la salut, centres oficials,
establiments comercials i altres centres d’activitat.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Vigència de les targetes d’estacionament
Les targetes d’estacionament actuals emeses per l’Ajuntament d’ Alcoi continuen
vigents, d’acord amb el termini de validesa establit en l’autorització municipal
corresponent.
La renovació d’aquestes targetes s’efectuà d’acord amb el que es disposa en aquesta
Ordenança.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació de la normativa
Queda derogada la normativa anterior, aprovada per la Corporació Municipal en la
sessió plenària del dia 23 de febrer de 2015 sobre la regulació del tràmit i expedició de
targetes d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat
reduïda en l’Ajuntament d’Alcoi.
DISPOSICIÓ FINAL
Única. Entrada en vigor d’aquesta ordenança
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.
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