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PREÀMBUL 

 

L'article 9.2 de la Constitució Espanyola assenyala que als poders públics els 
correspon promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels 
grups en els quals s'integren siguen reals i efectives, així com remoure els 
obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de 
tots els ciutadans i ciutadanes en la vida política, econòmica, cultural i social. 
Concretament, respecte a les persones amb discapacitat, l'article 49 del text 
constitucional ordena als poders públics realitzar una política de previsió, 
tractament, rehabilitació i integració. 

 

En desenvolupament d'aquestes normes constitucionals, s'han aprovat tant en 
l'àmbit estatal com autonòmic i local diverses normes que promouen la igualtat 
d'oportunitats de les persones amb discapacitat i l'eliminació dels obstacles que la 
impedeixen. L'any 2012, l'Ajuntament d'Elx va aprovar un Pla d'Acció per a les 
Persones amb Discapacitat 2012-2016, en el qual s'arreplega un conjunt de línies 
d'actuació que obliguen els òrgans de govern de l'Ajuntament, i que han de ser 
executades per a fer més propera la meta de la plena integració social de les 
persones amb discapacitat. 

 

Amb la finalitat d'implementar l'objectiu específic núm. 8 de l'esmentat pla d'acció, 
que estableix la necessitat de potenciar la disponibilitat de recursos que permeten 
la mobilitat autònoma de les persones amb discapacitat física, després de 
l'experiència dels anys que porta en funcionament l'Ordenança sobre accessibilitat 
al medi físic de les persones amb capacitats de mobilitat reduïda i dels problemes 
que s'han detectat en la seua aplicació, és convenient que l'Ajuntament, en el marc 
de les seues competències, incorpore novetats i modifique aquesta ordenança amb 
la finalitat que es realitze un ús més adequat de la targeta d'estacionament i de la 
resta dels recursos dels quals poden disposar les persones amb discapacitat i 
mobilitat reduïda en la nostra ciutat. Així mateix, per a intentar aconseguir l'objectiu 
de la plena integració de les persones amb discapacitat és important que es 
puguen aconseguir els estàndards d'aparcaments, tant públics com privats, que 
estableix la normativa d'aplicació, i que aquests estiguen disponibles en qualsevol 
part de la nostra ciutat. 

 

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1. Objecte 

Aquesta ordenança sobre accessibilitat al medi de persones amb mobilitat reduïda 
té per objecte regular els diferents recursos que poden disposar les persones amb 
discapacitat i mobilitat reduïda amb la finalitat de potenciar la seua mobilitat 
autònoma. Aquests recursos es concediran a sol·licitud de la persona interessada, 
de conformitat amb els requisits exigits en aquesta norma. 

 

Article 2. Recursos 

L'Ordenança sobre accessibilitat al medi de persones amb mobilitat reduïda 
contempla els recursos següents: Targeta d'Estacionament (TE), Aparcament 
Reservat (AR), Targeta d'Autobús (TA) i Bo Taxi (BT). 
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CAPÍTOL II. TARGETA D'ESTACIONAMENT (TE) 

 

Article 3. Definició 

1. La targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda 
és un document de caràcter administratiu que expedeix l'Excm. Ajuntament d'Elx i 
que faculta la persona titular d'aquesta a utilitzar els aparcaments reservats en les 
vies públiques de la ciutat i a gaudir dels drets que sobre estacionament i 
aparcament de vehicles privats que transporten persones amb mobilitat reduïda 
estableix aquest ajuntament. 

2. La targeta d'estacionament expedida per l'Ajuntament d'Elx tindrà validesa en 
l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma Valenciana. Igualment tindran validesa 
en aquest municipi les targetes d'estacionament que expedisquen les autoritats 
competents de les altres comunitats autònomes i dels estats membres de la Unió 
Europea que s'ajusten a la Recomanació 376/98, de data 4 de juny de 1998, del 
Consell de la Unió Europea (DOCE L167, de 12.6.1998). 

 

Article 4. Característiques externes que ha de contenir la TE 

La targeta d'estacionament s'ajustarà al model establit en l'Ordre d'11 de gener de 
2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula la targeta 
d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda, i 
s'estableixen les condicions per a la seua concessió, o per la normativa que la 
substituïsca. 

 

Article 5. Requisits 

1. Podran ser titulars de targeta d'estacionament expedida per aquest ajuntament 
aquelles persones que, residint a la Comunitat Valenciana, reunisquen els 
següents requisits: 

a) Estar empadronat en la ciutat d'Elx. 

b) Tenir una edat superior a tres anys. 

c) Disposar de la preceptiva resolució de reconeixement de la situació de 
discapacitat, emesa pel Centre de Diagnòstic i Avaluació depenent de la 
Direcció Territorial de Benestar Social corresponent o organisme que el 
substituïsca. 

d) Disposar de dictamen que determine la mobilitat reduïda amb almenys 
set punts, emés pel Centre de Diagnòstic i Avaluació depenent de la Direcció 
Territorial de Benestar Social corresponent o organisme que el substituïsca. 

2. Excepcionalment, es podrà concedir una targeta d'estacionament de caràcter 
provisional a aquelles persones que, havent sol·licitat i estant pendent la resolució 
de reconeixement de la situació de discapacitat i mobilitat reduïda, acrediten 
discapacitat greu amb grans problemes de mobilitat, que es justificaran amb un 
informe del metge especialista. Aquesta targeta tindrà validesa exclusivament en 
el terme municipal d'Elx. 

 

Article 6. Procediment 

1. El procediment per a l'obtenció de la targeta d'estacionament s'iniciarà a 
instància de la persona interessada o del/de la seu/a representant legal. La 
sol·licitud, segons imprés normalitzat que consta en l'Annex I, s'ha de presentar en 
qualsevol de les oficines del Registre Municipal, adreçada a la unitat administrativa 
del Departament d'Acció Social. 
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2. Juntament amb la sol·licitud a què es refereix l'apartat anterior, s'hi ha de 
presentar la següent documentació: 

a) Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant. 

b) Si la persona sol·licitant és el/la representant legal, s'hi hauran d'aportar 
els documents acreditatius d'aquesta condició. 

c) Dues fotografies de grandària carnet de la persona interessada. 

d) Volant d'empadronament. Aquesta documentació podrà comprovar-la 
directament l'Ajuntament 

e) Resolució expressa del titular de la Direcció Territorial de Benestar Social 
corresponent sobre el reconeixement del grau de discapacitat, així com 
sobre la puntuació obtinguda en el barem per a determinar l'existència de 
dificultats de mobilitat reduïda (set punts). 

f) Justificant d'abonament de la taxa corresponent. 

3. Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits exigits, es requerirà a la 
persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils des del següent a la 
recepció de la notificació del requeriment, esmene la falta o acompanye els 
documents preceptius, amb la indicació que si així no ho fera se li tindrà per desistit 
de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos 
en l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

4. A la vista de la documentació aportada, es procedirà a valorar aquesta i es 
dictarà la corresponent resolució, que s'adoptarà mitjançant decret de l'Alcaldia-
Presidència i, per delegació, de la Regidoria corresponent en matèria de 
Discapacitat, prèvia proposta d'acord emesa pel Departament d'Acció Social. 

5. El termini màxim per a resoldre la sol·licitud de concessió de la targeta 
d'estacionament serà de 2 mesos, comptats des de la data de presentació de la 
sol·licitud; transcorregut aquest termini sense que haja recaigut resolució expressa, 
la sol·licitud s'entendrà estimada sempre que la documentació que aporte la 
persona interessada estiga completa i complisca amb els requisits per a la seua 
concessió. 

6. Amb la notificació de la resolució favorable de concessió de targeta 
d'estacionament o transcorregut el termini per a resoldre amb els requisits de 
l'apartat anterior, la persona interessada o autoritzada haurà de personar-se en les 
oficines del Departament d'Acció Social per a retirar la targeta d'estacionament. 

 

Article 7. Validesa 

1. La validesa de la targeta d'estacionament ve especificada en aquesta i depén 
de dos factors: edat del titular i característiques del dictamen sobre la mobilitat, en 
relació amb si és permanent o temporal. 

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 d'estacionament, sempre que el dictamen 
determine l'existència d'una mobilitat reduïda amb caràcter permanent. Quan la 
mobilitat reduïda siga de caràcter temporal, la validesa de la targeta 
d'estacionament està marcada pel termini d'aquella. 

3. En el cas que la persona titular tinga una edat inferior a 18 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, cas en què s’hi haurà d'ajustar. 

4. En tot cas, deixarà de tenir validesa la targeta d'estacionament quan la persona 
interessada no complisca qualsevol dels requisits establits en l'article 5, i es 
procedirà a la seua revocació amb audiència de la persona interessada. 

5. La targeta d'estacionament provisional tindrà un termini de validesa d'un any, i 
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es podrà renovar per sis mesos més. 

 

 
Article 8. Característiques de la TE i obligacions de la persona titular de la TE 
1. La targeta d'estacionament és personal i intransferible. Ha d'estar sempre en 
possessió del/de la seu/a titular perquè aquest/a exercisca els drets que arreplega 
aquesta ordenança, excepte quan el vehicle automòbil que li servisca per al seu 
desplaçament es trobe estacionat o aparcat; en aquest cas, ha de romandre en la 
part anterior del vehicle, visible el seu anvers des de l'exterior i exposar-se per al 
seu control, si l'autoritat competent així ho requerira. 
2. El titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la Policia Municipal en 
la interpretació de les condicions discrecionals i/o específiques de cada municipi. 
3. El titular de la targeta d'estacionament haurà de comunicar al Departament 
d'Acció Social el seu canvi de domicili, qualsevol modificació de les circumstàncies 
personals del/de la titular de targeta d'estacionament quan aquesta variació supose 
una millora en la capacitat deambulatòria, així com qualsevol modificació de les 
circumstàncies que van donar lloc a la concessió de la targeta que poguera donar 
lloc a modificació, suspensió o extinció del dret. 
4. En cas de defunció, els familiars de la persona titular o el/la seu/a representant 
legal, hauran de retornar la targeta d'estacionament al Departament d'Acció Social 
i adjuntar-hi una fotocòpia del certificat de defunció per a gestionar la baixa. 

 
Article 9. Renovació de la targeta d'estacionament. Procediment 
1. La renovació de la targeta està condicionada al següent: 

a) Per a majors de 18 anys amb dictamen permanent, la targeta 
d'estacionament es renovarà al cap de 10 anys. La persona interessada 
haurà de presentar la sol·licitud de renovació juntament amb dues 
fotografies de grandària carnet davant l'Ajuntament d'Elx, que comprovarà 
els requisits de vida i empadronament d’aquesta. 
b) Per a majors de 18 anys amb dictamen temporal, la targeta 
d'estacionament es renovarà en la data en què finalitza la temporalitat. La 
persona interessada haurà de presentar la sol·licitud de renovació juntament 
amb nou dictamen de mobilitat i dues fotografies de carnet davant 
l'Ajuntament d'Elx, que en comprovarà els requisits de vida i 
d'empadronament. 
c) Per a menors de 18 anys, la renovació de la targeta d'estacionament es 
produirà en la data assenyalada per la temporalitat, que no podrà ser 
superior a cinc anys, i exigeix que la persona interessada presente un nou 
dictamen davant l'Ajuntament d'Elx. 

2. La persona interessada haurà de presentar la sol·licitud de renovació de la 
targeta d'estacionament amb tres mesos d'antelació a la data de la caducitat 
d'aquesta, a l'efecte de poder disposar de la nova targeta abans que finalitze la 
caducitat de l'anterior. 
3. En tots els casos, el lliurament de la nova targeta, que portarà el mateix número 
que l'anterior, requereix que la persona interessada diposite en l'Ajuntament la 
targeta antiga. 
4. A més del supòsit anterior, la renovació de la targeta també pot produir-se per 
sostracció, deterioració o pèrdua. En el cas de sostracció, exigirà que per part de 
la persona interessada es presente justificació de la denúncia; en el cas de 
deterioració, la persona interessada presentarà la targeta deteriorada, i, en cas de 
pèrdua, la persona interessada presentarà declaració jurada de la seua pèrdua. 
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L'Ajuntament emetrà la nova targeta amb la mateixa data de caducitat que 
l'anterior, i s’hi farà constar que es tracta d'un duplicat. Podrà emetre's un justificant 
d'aquesta situació als efectes oportuns. 

 
 
 

CAPÍTOL III. PARADA I APARCAMENT 
 

Article 10. Parada 
1. Els vehicles ocupats per posseïdors/es de targeta d'estacionament, quan resulte 
necessari i inevitable per no existir lloc més apropiat, podran parar en qualsevol 
lloc de la via pública durant el temps imprescindible, excepte en carrils reservats a 
autobusos urbans i sempre que no s'entorpisca la circulació de vehicles o el pas 
de vianants. 
2. La Policia Local vetlarà especialment perquè la targeta d'estacionament no siga 
utilitzada per persona diferent del/de la seu/a titular, així com perquè el seu ús 
resulte racional i proporcionat. 

 
Article 11. Ús de la TE en zones de control horari 
L'ús per les persones titulars de targeta d'estacionament de les places 
d'aparcament situades en zones d'aparcament regulat sota control horari (ORA) no 
reportarà la taxa que en cada moment es trobe vigent. 

 
Article 12. Places d'aparcament genèriques 
1. L'Ajuntament d'Elx reservarà places d'aparcament per als vehicles utilitzats per 
titulars de targeta d'estacionament prop de centres de treball o estudi, públics o 
privats; edificis públics de pública concurrència; centres culturals públics o privats; 
espais d'oci com places, parcs i jardins públics; hospitals, centres de salut i 
clíniques públiques o privades; així com en aquells altres llocs on es comprove que 
és necessari. Aquests estacionaments se situaran en vies o espais públics, zones 
d'estacionament regulat sota control horari i garatges públics gestionats 
directament o indirectament per l'Ajuntament en règim de rotació, en el lloc més 
proper possible als accessos per als/a les vianants o itineraris accessibles. 
2. La senyalització de les referides places d'aparcament exhibirà el símbol 
internacional d'accessibilitat i la prohibició d'aparcament per a altres usuaris/àries 
diferents dels/de les titulars de TE, els/les quals, en cas d'aparcar indegudament, 
veuran el seu vehicle retirat per la grua municipal, sense perjudici de la imposició 
de les corresponents sancions per estacionament prohibit. 
3. L'ús de les places d'aparcament a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article 
comportarà l'abonament del preu que, si escau, i a cada moment es trobe vigent, 
amb l'especialitat arreplegada per l'article 11 per a les zones ORA en superfície. 

 
CAPÍTOL IV. APARCAMENT RESERVAT PER A PERSONES AMB 

MOBILITAT REDUÏDA 
 

Article 13. Definició 
1. Aquelles persones amb molt greus problemes de mobilitat, que siguen titulars 
de targetes d'estacionament, podran sol·licitar un aparcament reservat 
degudament senyalitzat en el lloc més pròxim al domicili o lloc de treball que les 
característiques de la via pública permeten per a estacionar el seu vehicle propi o 
el d'un membre de la seua unitat de convivència, sempre que complisquen els 
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requisits establits en l'article següent. 
2. S'entenen per persones amb molt greus problemes de mobilitat les obligades a 
desplaçar-se en cadira de rodes, i les que utilitzen dos bastons i/o bitutors de forma 
permanent i per indicació facultativa, les que estiguen afectades d'obesitat 
mòrbida, problemes respiratoris greus o qualsevol altra malaltia sempre que 
comporte la necessitat d'ajuda d'una altra persona o aparells ortopèdics de suport 
a la deambulació. 

 
Article 14. Requisits 
1. Els/les sol·licitants d'aparcament reservat hauran de complir els següents 
requisits: 

a) estar empadronats en el terme municipal d'Elx i en el domicili on sol·licita 
l'aparcament reservat un mínim de dos anys, llevat que aquest se sol·licite 
per al lloc de treball; en aquest cas, bastarà comptar amb un contracte de 
treball d'una vigència mínima d'un any. 
b) disposar de targeta d'estacionament (TE), sense que siga suficient a 
aquests efectes la targeta provisional a què es refereix l'art. 5.2 d'aquesta 
ordenança. 
c) acreditar, mitjançant informe mèdic, molt greus problemes de mobilitat en 
el sentit a què es refereix l'apartat 2 de l'article anterior. 
d) acreditar una vida activa en l'àmbit educatiu, laboral o sanitari per a la 
qual siga necessari el desplaçament habitual amb vehicle propi o d'un 
membre de la seua unitat de convivència. S'entén que existeix un 
desplaçament habitual o freqüent quan s'utilitza el vehicle la major part de 
la setmana. La valoració d'aquest requisit es realitzarà pel Departament 
d'Acció Social. En aquells supòsits que el vehicle del/de la sol·licitant o 
d'algun membre de la unitat de convivència es trobe adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda, i així conste en la fitxa d'inspecció tècnica d'aquest, 
es podrà valorar la concessió d'un aparcament reservat per a altres 
circumstàncies diferents dels àmbits descrits anteriorment sempre que 
existisca desplaçament habitual. 
e) que la persona interessada no dispose d'una plaça de garatge accessible 
en el seu domicili, lloc de treball o en les seues proximitats. 

2. No es concedirà aparcament reservat a persones que es troben enllitades de 
forma permanent o d'impossible desplaçament amb vehicle convencional. 

 

Article 15. Provisió de places d'aparcament genèriques 
En aquells casos en què una persona amb molt greus problemes de mobilitat no 
puga accedir a un aparcament reservat per faltar-li algun o alguns dels requisits 
establits en l'article anterior, l'Ajuntament procurarà establir, en el cas que no 
existiren en la proximitat del seu domicili i/o lloc de treball, places d'estacionament 
genèriques en els termes assenyalats en l'article 12. 

 
Article 16. Procediment 
1. El procediment per a la concessió d'un aparcament reservat s'iniciarà a 
instàncies de la persona interessada o del/de la seu/a representant legal. La 
sol·licitud, segons imprés normalitzat que consta en l'Annex II, s'ha de presentar 
en qualsevol de les oficines del Registre Municipal adreçada a la unitat 
administrativa del Departament d'Acció Social. 
2. Juntament amb la sol·licitud a què es refereix l'apartat anterior, s'ha de presentar 
la següent documentació: 
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a) Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del/de la sol·licitant. 
b) Si el/la sol·licitant és el/la representant legal, s'hi hauran d'aportar els 
documents acreditatius d'aquesta condició. 
c) Justificació del pagament de la taxa corresponent. 
d) Volant d'empadronament històric. Aquesta documentació podrà 
comprovar-la directament l'Ajuntament. 
e) Fotocòpia de targeta d'estacionament o acreditació d'haver-la sol·licitat. 
f) Resolució expressa del titular de la Direcció Territorial de Benestar Social 
corresponent sobre el reconeixement del grau de discapacitat, així com 
sobre la puntuació obtinguda en el barem per a determinar l'existència de 
dificultats de mobilitat reduïda (set punts). 
g) Informe mèdic acreditatiu de molt greus problemes de mobilitat, de 
conformitat amb el que es disposa en l'article 13.2 d'aquesta ordenança. 
h) Documentació acreditativa d'una vida activa en l'àmbit educatiu, laboral o 
sanitari. 
i) Informe municipal de béns que acredite que la persona interessada o els 
membres de la seua unitat de convivència no posseeixen plaça 
d'aparcament en el domicili on se sol·licita l'aparcament reservat. Aquesta 
documentació podrà comprovar-la directament l'Ajuntament o adjuntar-la la 
persona interessada a través d'un certificat emés pel punt d'informació 
cadastral (PIC). 
j) Documentació del vehicle: fotocòpia de la fitxa tècnica, del permís de 
circulació i de l'últim rebut pagat de l'assegurança. 
k) En cas de considerar-ho necessari el Departament d'Acció Social, previ 
requeriment, es podrà sol·licitar documentació complementària per a una 
millor avaluació de la situació. 

3. Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits exigits, es requerirà  la persona 
interessada perquè, en un termini de 10 dies hàbils des del següent a la recepció 
de la notificació del requeriment, esmene la falta o acompanye els documents 
preceptius, amb indicació que si així no ho fera se li tindrà per desistit de la seua 
petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 
42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
4. A la vista de la documentació aportada, es procedirà a valorar-la; es requerirà, 
si escau, informe de la Policia Local sobre la ubicació de l'aparcament reservat, i 
es dictarà la corresponent resolució, que s'adoptarà mitjançant decret de l'Alcaldia-
Presidència i, per delegació, de la Regidoria corresponent en matèria de 
Discapacitat, prèvia proposta d'acord emesa pel Departament d'Acció Social. 
5. El termini màxim per a resoldre una sol·licitud d'aparcament reservat serà de 
dos mesos, comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut 
aquest termini sense que haja recaigut resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà 
desestimada. 
 

Article 17. Vigència i revisió 

1. La resolució favorable a la concessió de l'aparcament reservat indicarà la 

vigència d'aquest aparcament, que estarà condicionada a la vigència de la targeta 

d'estacionament. 

No obstant això, quan es concedira un aparcament reservat en les proximitats del 

lloc de treball, la reserva tindrà un caràcter temporal i cobrirà des de l'hora 
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d'entrada fins a la de finalització de l'horari laboral del/de la titular d'aquesta 

reserva. Aquestes circumstàncies es faran constar tant en la resolució que 

reconega l'estacionament com en la senyalització que s'hi haja d'instal·lar. 

2. Els aparcaments reservats podran ser revisats, d'ofici, en aquells supòsits en 

què ho considere oportú el Departament d'Acció Social. Aquesta revisió podrà 

donar lloc, prèvia audiència, a la revocació de l'aparcament reservat, si es 

comprova que la persona interessada ja no compleix amb els requisits que van 

servir de base per a l'atorgament d'aquest. 

 

 

Article 18. Senyalització 

1. La identificació i senyalització tant vertical com horitzontal de l'aparcament 

reservat es realitzarà pel Departament de Trànsit. En la senyalització 

necessàriament es farà constar el símbol internacional d'accessibilitat, la 

matrícula del vehicle autoritzat, el termini de vigència i aquelles altres 

circumstàncies que considere oportunes el Departament de Trànsit per a una 

correcta definició de l'aparcament. 

2. Una vegada concedit l'aparcament reservat, la sol·licitud de canvi d'ubicació 

d'aquest solament es concedirà per canvi de domicili, i serà necessari complir 

amb els requisits i subjectar-se al procediment de concessió arreplegat en 

aquesta ordenança. En tal cas, no es tindrà en compte el requisit del temps 

d'empadronament. La taxa a abonar serà la corresponent a la sol·licitud 

d'aparcament reservat. 

 

Article 19. Renovació de l'aparcament reservat. Procediment 

1. La renovació de l'aparcament reservat està condicionada al següent: 

a) Per a majors de 18 anys amb dictamen permanent sobre mobilitat, 

l'aparcament reservat es renovarà al cap de 10 anys. La persona 

interessada haurà de presentar la sol·licitud de renovació davant 

l'Ajuntament d'Elx, que comprovarà els requisits de vida i empadronament 

d’aquesta. 

b) Per a majors de 18 anys amb dictamen temporal sobre mobilitat, 

l'aparcament reservat es renovarà en la data en què finalitza la temporalitat. 

La persona interessada haurà de presentar la sol·licitud de renovació 

juntament amb un nou dictamen de mobilitat davant l'Ajuntament d'Elx, que 

en comprovarà els requisits de vida i d'empadronament. 

c) Per a menors de 18 anys, la renovació de l'aparcament reservat es 

produirà en la data assenyalada per la temporalitat, que no podrà ser 

superior a 5 anys, i exigeix que la persona interessada presente un nou 

dictamen de mobilitat davant l'Ajuntament d'Elx. 
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2. La sol·licitud de renovació de l'aparcament reservat haurà de ser presentada 

per la persona interessada amb tres mesos d'antelació a la seua data de 

caducitat. En aquesta sol·licitud s'haurà d'acreditar que el/la titular de 

l'aparcament reservat compleix amb els mateixos requisits que tenia en el 

moment de la seua concessió. 

3. En cas de no sol·licitar la renovació, s'entendrà que la persona interessada 

desisteix de l'aparcament reservat. 

 

CAPÍTOL V. TARGETA D'ACCÉS GRATUÏT A l'AUTOBÚS (TA) 

 

Article 20. Requisits 

Per a la concessió de la targeta d'accés gratuït a l'autobús, la persona 

interessada haurà de tenir una edat superior a tres anys, estar empadronat/da 

en la ciutat d'Elx i tenir reconeguda la condició de persona amb discapacitat i 

mobilitat reduïda amb almenys set punts, en virtut de resolució emesa pel Centre 

de Diagnòstic i Avaluació depenent de la Direcció Territorial de Benestar Social 

corresponent. 

 

Article 21. Procediment 

1. El procediment de concessió de la targeta d'accés gratuït a l'autobús es 

realitzarà seguint els mateixos tràmits establits per a la concessió de targeta 

d'estacionament. No es requereix estar en possessió de la targeta 

d'estacionament per a sol·licitar la targeta d'accés gratuït a l'autobús. 

2. Les persones que reunisquen els requisits establits en l'article anterior seran 

proveïts de targeta d'accés gratuït a l'autobús, a instància de la persona 

interessada i previ pagament de la taxa corresponent, i serà aplicable la tarifa 

contemplada en l'Ordenança fiscal reguladora de l'esmentada taxa. 

3. En la targeta d'accés gratuït a l'autobús s'indicarà la data de caducitat o de 

revisió, si escau. 

4. En tot cas, deixarà de tenir validesa la targeta d'autobús quan la persona 

interessada no complisca qualsevol dels requisits establits en l'article 20, i es 

procedirà a la seua revocació, amb audiència de la persona interessada. 

5. No es concedirà la targeta d'accés gratuït a l'autobús a aquelles persones amb 

targeta d'estacionament provisional. 

 

CAPÍTOL VI. BO TAXI (BT) 

 

Article 22. Requisits i procediment 

1. Aquelles persones amb discapacitat i molt greus problemes de mobilitat podran 
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obtenir una bonificació equivalent al 50% de l'import de la carrera d'autotaxi quan 

aquesta es desenvolupe dins del terme municipal d'Elx, amb un límit màxim anual 

de 200 euros. 

2. Per a l'obtenció d'aquesta subvenció es requereix complir amb els mateixos 

requisits establits en aquesta ordenança per a l'obtenció de la targeta 

d'estacionament, i acreditar, mitjançant informe mèdic, molt greus problemes de 

mobilitat en el sentit a què es refereix l'apartat 2 de l'article 13 d'aquesta. Així 

mateix, el/la sol·licitant ha de tenir una renda inferior a 1,5 vegades l'Indicador 

Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), aprovat pel Govern d'Espanya per 

a cada any, que es justificarà amb l'última declaració de l'IRPF del/de la 

sol·licitant. No es requereix estar en possessió de la targeta d'estacionament per 

a sol·licitar aquest recurs. 

3. El procediment per a la concessió del bo taxi s'ajustarà al que s'estableix per a 

la concessió de la targeta d'estacionament en aquesta ordenança. 

4. Aquestes subvencions seran temporals i revisables, i han de ser sol·licitades 

anualment. 

5. Aquesta subvenció es condiciona a l'efectiva existència de crèdit pressupostari. 

L'Ajuntament assumeix el compromís de dotar la partida pressupostària, 

revisable en cada exercici pressupostari. 

6. En tot cas, deixarà de tenir validesa la subvenció de bo taxi quan la persona 

interessada no complisca qualsevol dels requisits establits en aquest article, i es 

procedirà a la seua revocació, amb audiència de la persona interessada. 

7. No es concedirà la subvenció de bo taxi a aquelles persones amb targeta 

d'estacionament provisional. 

 

Article 23. Abonament de la subvenció 

1. Els/les beneficiaris/àries de la subvenció de bo taxi, per a fer efectiu 

l'abonament de la subvenció, hauran de presentar la sol·licitud d'abonament 

acompanyada de les corresponents factures de taxi, les quals hauran 

d'assenyalar la data, els punts d'origen i destinació del trajecte, la signatura, el 

nom i el número del DNI i de llicència del taxista. 

2. Les sol·licituds d'abonament de la subvenció de bo taxi es podran presentar 

fins al 31 de desembre de l'any en curs. No obstant això, es permetrà la 

presentació de sol·licituds d'abonament de l'esmentada subvenció, respecte a 

factures que corresponguen al mes de desembre, fins al 15 de gener de l'any 

següent. 

 

CAPÍTOL VII. INFRACCIONS I SANCIONS. PROCEDIMENT 

 

Article 24. Infraccions 
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1. Tindran la consideració d'infraccions administratives les accions o omissions 

que vulneren el que es disposa en aquesta ordenança. Les infraccions 

administratives es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 

2. Es consideren infraccions lleus: 

a) La cessió de la targeta d'estacionament o de la targeta d'autobús a 

persona diferent del/ de la titular. 

b) L'exhibició de la targeta d'estacionament en un vehicle no conduït o que 

no transport al/a la titular d'aquesta. 

c) Deixar de comunicar al Departament d'Acció Social el canvi de domicili 

del/de la titular de la targeta d'estacionament. 

d) Qualsevol altra acció o omissió que contravinga el que es disposa en 

aquesta ordenança i que no haja sigut qualificada de greu o molt greu. 

3. Es consideren infraccions greus: 

a) La utilització de fotocòpies de la targeta d'estacionament. 

b) La falsificació de la targeta d'estacionament o targeta d'autobús o de les 

dades contingudes en aquestes. 

c) La comissió de tres faltes lleus en un any. 

4. Es consideren infraccions molt greus: 

a) La utilització de la targeta d'estacionament o targeta d'autobús fóra del 

seu termini de validesa. 

b) Deixar de comunicar al Departament d'Acció Social la modificació de les 

circumstàncies personals del/de la titular de la targeta d'estacionament, 

quan aquesta variació supose una millora en la capacitat deambulatòria. 

c) La comissió de dues faltes greus en un any. 

 

Article 25. Sancions 

Les sancions que es podran imposar als/a les usuaris/àries de targeta 

d'estacionament, aparcament reservat, targeta d'accés gratuït a l'autobús o bo 

taxi, que incórreguen en alguna de les conductes constitutives de les infraccions 

establides en aquesta ordenança, seran les següents: 

A. Per infraccions lleus: 

a) Amonestació verbal privada. 

b) Amonestació per escrit. 

B. Per infraccions greus: 

a) Suspensió dels drets d'usuari/ària per un període de temps inferior a sis 

mesos. 

C. Per infraccions molt greus: 

a) Suspensió dels drets d'usuari/ària per un període de temps superior a 
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sis mesos i inferior a dos anys. 

b) Retirada definitiva del dret objecte de sanció. 

 

Article 26. Consideració d'agents de l'autoritat 

1. El funcionariat municipal pertanyent al Departament d'Acció Social tindrà el 

caràcter d'agent de l'autoritat a l'efecte de realitzar denúncies pels fets tipificats 

com a infracció en aquesta ordenança. 

2. Com a mesura cautelar, el funcionariat anteriorment esmentat, juntament amb 

la Policia Local, estaran habilitats per a retirar la targeta d'estacionament o 

d'autobús en els supòsits previstos en els números a) i b) de l'article 24.2, a) i b) 

de l'article 24.3 i a) de l'article 24.4 d'aquesta ordenança. 

 

Article 27. Procediment 

El procediment administratiu sancionador per infraccions tipificades en aquesta 

ordenança es tramitarà de conformitat amb el que es disposa en la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú i el RD 1389/1993, de 4 d'agost, pel qual 

s'aprova el Reglament del Procediment per a l'exercici de la Potestat 

Sancionadora. En tot cas, es requerirà Informe del Servei d'Inspecció i/o de la 

Policia Local en la tramitació del procediment per les infraccions greus i molt 

greus. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 

Cada renovació de la targeta d'estacionament, de l'aparcament reservat, de la 

targeta d'accés gratuït a l'autobús i del bo taxi, així com la reposició de plaques 

per deterioració, canvi de matrícula, manteniment de pintat de l'aparcament 

reservat i altres actuacions que pogueren realitzar-se reportaran la taxa establida 

en l'ordenança corresponent. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 

 

Aquelles persones que siguen titulars de targeta d'estacionament, aparcament 

reservat, targeta d'autobús i/o bo taxi, concedits en data anterior a l'entrada en 

vigor d'aquesta ordenança, mantindran aquests recursos sempre que 

complisquen els requisits establits en l'article 5 de l'Ordre d'11 de gener de 2001, 

de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula la targeta 

d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda, 

i s'estableixen les condicions per a la seua concessió, o per la normativa que la 

substituïsca. 



15/16 

 

 

 

 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 

 

En el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança, 

l'Ajuntament realitzarà un estudi sobre la ubicació dels aparcaments genèrics 

existents en la ciutat amb la finalitat de complir amb el que es disposa en l'article 

12 d'aquesta normativa. 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 

Queden derogades totes aquelles disposicions i acords municipals que s'oposen 

al que estableix aquesta ordenança. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aquesta ordenança entrarà en vigor quan s'haja publicat completament el seu 

text en el BOP segons l'article 70 de la Llei 7/85, del 2 d'abril, i haja transcorregut 

el termini de l'art. 65.2 del mateix text legal. 

 

Annex I 

Sol·licitud TE/TA/BT 

 

 

Annex II 

Sol·licitud aparcament reservat per a persones amb discapacitat i mobilitat 

reduïda 

 


