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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT
13362

Reial decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions
bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb
discapacitat.

La Constitució espanyola, a l’article 9.2, atribueix als poders públics la promoció de
les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra
siguin reals i efectives. Així mateix, els atribueix la tasca de remoure els obstacles que
impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la
vida política, econòmica, cultural i social. En referència a les persones amb discapacitat,
l’article 49 de la Carta Magna ordena als poders públics que prestin l’atenció especialitzada
que requereixin i l’empara especial per al gaudi dels seus drets.
El text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva
inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, recull entre
els seus principis previstos a l’article 3 el de vida independent i el d’accessibilitat universal.
En coherència amb aquests principis, l’article 30 preveu l’adopció pels ajuntaments de les
mesures adequades per facilitar l’estacionament dels vehicles automòbils pertanyents a
persones amb problemes greus de mobilitat o mobilitat reduïda, per raó de la seva
discapacitat.
L’autonomia personal i la independència de les persones, la participació i la inclusió
plenes i efectives en la societat, la igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat, són principis que
també recull l’article 3 de 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, ratificada per Espanya el 3 de desembre de 2007 i que va entrar en vigor
el 3 de maig de 2008, que obliga els estats parts a adoptar totes les mesures legislatives,
administratives i d’una altra índole que siguin pertinents per fer efectius els drets que s’hi
reconeixen.
En l’àmbit europeu, la Recomanació (98/376/CE) del Consell de la Unió Europea,
de 4 de juny de 1998, va assenyalar que era necessari el reconeixement mutu pels estats
membres de la Unió Europea de la targeta d’estacionament per a persones amb
discapacitat d’acord amb un model comunitari uniforme, de manera que aquestes
persones puguin gaudir en tot el territori comunitari de les facilitats a què aquesta dóna
dret d’acord amb les normes nacionals vigents del país en què es trobin.
Al nostre país, el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, a l’article 7
atribueix als municipis la competència per regular, mitjançant una ordenança municipal de
circulació, la distribució equitativa dels aparcaments a les vies urbanes, prestant especial
atenció a les necessitats de les persones amb discapacitat que tenen reduïda la mobilitat
i que utilitzen vehicles, amb la finalitat d’afavorir-ne la integració social.
Posteriorment, la Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, va imposar als
municipis l’obligació de concedir una targeta d’aparcament per a persones amb
discapacitat amb problemes greus de mobilitat, amb validesa en tot el territori nacional,
tenint en compte la Recomanació del Consell de la Unió Europea.
En conseqüència, en l’actualitat, totes les comunitats i ciutats autònomes disposen
d’una regulació aplicable a la targeta d’estacionament. Tanmateix, aquesta regulació és
diversa, fet que suposa diferències quant a l’ús de la targeta i els drets que atorga la seva
concessió, i es troben situacions, per a una mateixa persona, molt diferenciades segons
el lloc on resideixi o al qual es desplaci.
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L’objecte d’aquest Reial decret és l’establiment, des del més absolut respecte a les
competències autonòmiques i municipals, d’unes condicions bàsiques que garanteixin la
igualtat en tot el territori per a la utilització de la targeta d’estacionament, amb una
regulació que garanteixi la seguretat jurídica de qualsevol ciutadà amb discapacitat que
presenta mobilitat reduïda, i que es desplaci per qualsevol lloc del territori nacional.
A més, la constatació del fet que les dificultats de desplaçament poden estar
determinades per limitacions diferents de les provocades per les dificultats locomotores,
ha portat el Govern a adoptar mesures concretes que solucionin aquestes situacions.
Així mateix, el Reial decret recull l’obligació relativa al nombre mínim de places
d’aparcament disponibles, reservades i dissenyades per al seu ús per persones amb
discapacitat que presentin mobilitat reduïda en nuclis urbans. Aquesta obligació ja estava
recollida a l’article 35 de l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desplega el
document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats, si bé s’eleva el rang normatiu de l’obligació en
ser inclosa en aquest Reial decret.
Aquesta norma ha rebut l’informe del Consell Nacional de la Discapacitat, en el qual
participen les organitzacions representatives de persones amb discapacitat i de les seves
famílies, i pel Consell Superior de Trànsit, Seguretat Viària i Mobilitat Sostenible. De la
mateixa manera, ha estat sotmesa a consulta de les comunitats autònomes i ciutats amb
estatut d’autonomia, i del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a
l’Autonomia i Atenció a la Dependència.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb
l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 12
de desembre de 2014,
DISPOSO:
Article 1.

Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir les condicions bàsiques del règim jurídic
aplicable a la targeta d’estacionament de vehicles automòbils per a persones amb
discapacitat que presentin mobilitat reduïda.
Article 2. Definició de la targeta d’estacionament de vehicles automòbils per a persones
amb discapacitat que presentin mobilitat reduïda.
La targeta d’estacionament de vehicles automòbils per a persones amb discapacitat
que presentin mobilitat reduïda, d’ara endavant, la targeta d’estacionament, és un
document públic acreditatiu del dret de les persones que compleixin els requisits que
preveu aquest Reial decret per estacionar els vehicles automòbils en què es desplacin al
més a prop possible del lloc d’accés o de destinació.
Article 3.

Titulars del dret a obtenir la targeta d’estacionament.

1. Poden obtenir la targeta d’estacionament les persones físiques que tinguin
reconeguda oficialment la condició de persona amb discapacitat, de conformitat 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 seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29
de novembre, i estiguin en alguna de les situacions següents:
a) Que presentin mobilitat reduïda, de conformitat amb l’annex II del Reial
decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i
qualificació del grau de discapacitat, dictaminada pels equips multiprofessionals de
qualificació i reconeixement del grau de discapacitat.
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b) Que mostrin en el 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. Així mateix, poden obtenir la targeta d’estacionament les persones físiques o
jurídiques titulars de vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones
amb discapacitat que prestin 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 seva inclusió social, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
3. A més dels supòsits que preveuen els apartats anteriors, poden obtenir la targeta
d’estacionament les persones físiques o jurídiques que ho tinguin expressament
reconegut en la normativa autonòmica o local.
Article 4.

Àmbit territorial de la targeta d’estacionament.

Les targetes d’estacionament concedides per les administracions públiques
competents tenen validesa en tot el territori espanyol sense perjudici de la seva utilització
en els estats membres de la Unió Europea, en els termes que els respectius òrgans
competents tinguin establerts en matèria d’ordenació i circulació de vehicles.
Article 5. Places d’aparcament reservades per a persones titulars de la targeta d’estacionament.
Els principals centres d’activitat dels nuclis urbans han de disposar d’un mínim d’una
plaça d’aparcament reservada i dissenyada per al seu ús per persones titulars de la
targeta d’estacionament per cada quaranta places o fracció, independentment de les
places destinades a residència o llocs de treball. Aquestes places han de complir les
condicions previstes reglamentàriament.
Els ajuntaments, mitjançant ordenança, han de determinar les zones del nucli urbà
que tenen la condició de centre d’activitat.
Article 6.

Condicions d’ús.

1. La targeta d’estacionament expedida a favor i en benefici d’una persona a títol
particular per a la seva utilització en els vehicles que usi per als seus desplaçaments és
personal i intransferible i s’ha d’utilitzar únicament quan la persona titular condueixi un
vehicle o hi sigui transportada.
2. La targeta d’estacionament expedida a favor de persona física o jurídica a què es
refereix l’article 3 és personal i intransferible, està vinculada a un número de matrícula de
vehicle destinat exclusivament al transport col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda i
és eficaç únicament quan el vehicle transporti de manera efectiva persones que estiguin
en alguna de les situacions a què es refereix l’article 3.1.
3. L’ús de la targeta d’estacionament està subordinat al fet que el seu titular
mantingui els requisits exigits per al seu atorgament.
4. Les condicions d’ús o els drets regulats en normes autonòmiques o locals que
siguin més favorables o beneficiosos que els que preveu aquest Reial decret per a les
persones amb discapacitat que presentin mobilitat reduïda, són, en tot cas, aplicables.
Article 7.

Drets dels titulars i limitacions d’ús.

1. Els titulars de la targeta d’estacionament tenen els següents drets en tot el territori
nacional sempre que exhibeixin de manera visible la targeta a l’interior del vehicle:
a) Reserva de plaça d’aparcament, prèvia l’oportuna sol·licitud a l’administració
corresponent i justificació de la necessitat d’acord amb les condicions que estableixin les
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administracions autonòmica o local, en un lloc proper al domicili o lloc de treball. La plaça
s’ha de senyalitzar amb el símbol internacional d’accessibilitat.
b) Estacionament en els llocs habilitats per a les persones amb discapacitat.
c) Estacionament en les zones d’aparcament de temps limitat durant el temps
necessari, sense perjudici del que preveu la disposició transitòria tercera.
d) Parada o estacionament en les zones reservades per a càrrega i descàrrega, en
els termes establerts per l’administració local, sempre que no s’ocasionin perjudicis als
vianants o al trànsit.
e) Parada a qualsevol lloc de la via, per motius justificats i pel temps indispensable,
sempre que no s’ocasionin perjudicis als vianants o al trànsit i d’acord amb les instruccions
dels agents de l’autoritat.
f) Accés a vies, àrees o espais urbans amb circulació restringida a residents sempre
que la destinació es trobi a l’interior d’aquesta zona.
2. La possessió de la targeta d’estacionament en cap cas suposa l’autorització per
estacionar en zones de vianants, en passos de vianants, en els llocs i supòsits en què
estigui prohibit parar, llocs que obstrueixin guals o sortides d’emergència, zones
delimitades per raons de seguretat pública i espais que redueixin carrils de circulació.
Article 8.
1.

Obligacions dels titulars.

El titular de la targeta d’estacionament està obligat a:

a) La utilització correcta d’aquesta, d’acord amb les condicions d’ús que preveu
l’article 6.
b) Col·locar la targeta d’estacionament en el tauler de control del vehicle o adherir-la
al parabrisa davanter per l’interior, sempre amb el document original, de manera que sigui
clarament visible i llegible des de l’exterior.
c) Identificar-se quan així li ho requereixi un agent de l’autoritat, acreditant la seva
identitat amb el document nacional d’identitat, número d’identificació fiscal, targeta de
residència o qualsevol altre document oficial identificatiu, sense el qual no pot fer ús de la
targeta d’estacionament. Els menors de 14 anys poden acreditar la seva identitat
mitjançant l’exhibició del document de reconeixement de grau de discapacitat.
d) Col·laborar amb els agents de l’autoritat per evitar, tant com sigui possible, els
problemes de trànsit que puguin 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
terme de la seva vigència.
2. L’incompliment d’aquestes obligacions pot donar lloc a la cancel·lació de la
targeta d’estacionament o a la seva retirada temporal, sense perjudici de les sancions
previstes per l’ordenament jurídic.
Així mateix, la utilització fraudulenta de la targeta d’estacionament, tant per persones
físiques com per persones jurídiques, dóna lloc a la seva cancel·lació, sense perjudici de
les sancions previstes per l’ordenament jurídic.
Article 9.

Garantia procedimental.

En la tramitació de la targeta d’estacionament és requisit necessari l’emissió, pels
equips multiprofessionals de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat, del
dictamen preceptiu i vinculant per a la concessió de la targeta, de conformitat amb els
criteris de valoració que estableix el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de
procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat,
excepte en el cas de concessió excepcional que preveu la disposició addicional primera.
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Renovació de la targeta d’estacionament.

La presentació de la sol·licitud de renovació de la targeta d’estacionament en el
termini que preveu la normativa aplicable prorroga la validesa de l’emesa anteriorment
fins a la resolució del procediment. En cas que la sol·licitud es presenti dins dels noranta
dies naturals posteriors a la data en què hagi finalitzat la vigència de l’última targeta
emesa, s’entén que subsisteix aquesta vigència fins a la resolució del procediment de
renovació corresponent.
En tot cas, per renovar la targeta d’estacionament és imprescindible que el titular
mantingui els requisits exigits per al seu atorgament.
Disposició addicional primera.

Concessió de la targeta d’estacionament provisional.

1. Atenent raons humanitàries, excepcionalment es concedirà una targeta
d’estacionament de caràcter provisional de vehicles automòbils a les persones que
presentin mobilitat reduïda, encara que aquesta no hagi estat dictaminada oficialment, per
causa d’una malaltia o patologia d’extrema gravetat que suposi fefaentment una reducció
substancial de l’esperança de vida que es considera normal per a la seva edat i altres
condicions personals, i que raonablement no permeti tramitar al seu temps la sol·licitud
ordinària de la targeta d’estacionament.
2. Per a l’obtenció de la targeta d’estacionament provisional, l’acreditació dels
aspectes que enuncia l’apartat anterior s’ha d’efectuar mitjançant l’emissió del certificat
corresponent pel personal mèdic facultatiu dels serveis públics de salut, que ha 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 són aplicables els drets,
les obligacions i les condicions d’ús que regula aquesta norma, durant el temps que duri
la seva concessió.
4. La concessió de la targeta de caràcter provisional té una durada màxima d’un
any, i es pot prorrogar per un període igual, sempre que es mantinguin les condicions
inicials requerides per al seu atorgament.
5. A través dels òrgans de coordinació entre l’Estat i les comunitats autònomes
existents, les administracions públiques han de consensuar els criteris d’emissió de la
targeta provisional.
6. L’òrgan competent per a l’emissió de la targeta pot dur a terme les actuacions
necessàries per a la comprovació de la concurrència dels requisits que preveu aquesta
disposició.
Disposició addicional segona.

Reserva de places en serveis i establiments sanitaris.

En els serveis i establiments sanitaris, s’ha de reservar un nombre suficient de places
per a les persones amb discapacitat que presentin mobilitat reduïda i les persones que
disposin de la targeta d’estacionament provisional, que requereixin tractaments,
assistència i cures mèdiques amb regularitat.
Disposició addicional tercera. Garantia del respecte al repartiment de competències
constitucional i estatutàriament vigent.
Aquest Reial decret s’ha d’aplicar sense perjudici de les competències exclusives
reconegudes a les comunitats autònomes en matèria d’assistència social en els seus
respectius estatuts d’autonomia.
Disposició transitòria primera.

Adaptació de la normativa.

Les administracions públiques competents disposen d’un termini d’un any per adaptar
les seves normes a les previsions d’aquest Reial decret, des de la data de la seva entrada
en vigor.
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Disposició transitòria segona. Règim de les targetes d’estacionament emeses amb
anterioritat a aquest Reial decret.
Les targetes d’estacionament de vehicles automòbils emeses d’acord amb la
normativa aplicable a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret mantenen la seva validesa
fins a la data de venciment prevista en el document original d’expedició.
Disposició transitòria tercera. Situacions preexistents en relació amb l’estacionament en
places d’aparcament de temps limitat.
Els municipis en què, a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, s’estiguin aplicant,
d’acord amb l’ordenança corresponent, tarifes per l’estacionament en places d’aparcament
de temps limitat sense eximir els titulars de les targetes d’estacionament, poden mantenir
aquest règim per al supòsit esmentat, sempre que acreditin el compliment de l’obligació
de garantir el nombre mínim de places d’aparcament reservades per a persones amb
discapacitat que presentin mobilitat reduïda, prevista en la normativa que sigui aplicable.
Disposició derogatòria única.

Derogació de normes.

Se suprimeix la lletra c) de l’article 7 de l’annex al Reial decret 2159/1978, de 23 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament del planejament per al desplegament i l’aplicació de
la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa la regla 1a de l’article 149.1,
que reserva a l’Estat la regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de
tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals.
Disposició final segona.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 12 de desembre de 2014.
FELIPE R.
El ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,
ALFONSO ALONSO ARANEGUI
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