
Investigació d’ofici 

 

LA SÍNDICA DEMANA MILLORAR LA GESTIÓ DE LES 

TARGETES D’APARCAMENT PER ALS DISCAPACITATS I 

MÉS MESURES PER EVITAR-NE EL FRAU 

 
La defensora opina que cal millorar la tramitació de les peticions per reduir els 

terminis d’expedició i renovació dels títols, que ara és de quatre mesos  

 

Vilà creu que cal introduir en les targetes algun tipus de distintiu per dificultar-ne la 

reproducció i que es limiti la validesa pels sol·licitants no conductors   

 

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha suggerit a l’Ajuntament de 

Barcelona que millori la gestió en la tramitació de les targetes per a persones amb 

mobilitat reduïda per reduir-ne els terminis d’expedició i renovació. També recomana al 

Govern municipal més mesures i un major control per evitar-ne el frau,  principalment en 

l’ús que es fa de les targetes. Aquestes són dues de les conclusions d’una intervenció 

d’ofici de la defensora per avaluar el funcionament d’aquest servei.  

La targeta d’aparcament per a vehicles de persones amb disminució és un dret que 

possibilita als seus titulars augmentar la seva autonomia i mobilitat. En el cas de 

Barcelona permet aparcar a les zones amb estacionament limitat sense pagar i a les 

zones de càrrega i descàrrega. També hi ha titulars que disposen d’una plaça fixa a la via 

pública, cas de les persones amb una disminució quan aquestes siguin també els 

conductors o en el cas dels titulars no conductors quan la seva discapacitat sigui com a 

mínim del 65%. El període de validesa de la targeta és d’uns deu anys. Actualment, hi ha 

a la capital catalana unes vint mil targetes. 

Vilà ha portat a terme aquesta investigació per les queixes que de manera periòdica rep 

d’usuaris que se senten agreujats pels tràmits i la documentació que els serveis 

municipals els demanen per a l’obtenció de la targeta. Una gran part de les reclamacions 

tenen a veure amb el termini de lliurament, que la llei preveu que ha de ser d’un màxim de 



quatre mesos. Segons els usuaris, la lenta tramitació per part dels serveis municipals els 

representa un problema greu de mobilitat i limita el seu dret de participació en igualtat de 

condicions que la resta de ciutadans. 

Altres usuaris també denuncien el fet d’haver de presentar una documentació que ja està 

en poder de l’Administració, d’haver d’anar a recollir la targeta personalment a la Direcció 

de Serveis de Mobilitat i de les sancions de circulació que els imposen, tot i tenir la targeta 

vigent o en tràmit de renovació. Algunes d’aquestes sancions, tot i que s’han posat 

correctament, s’haurien pogut evitar si les targetes s’haguessin renovat amb més celeritat. 

La defensora ha rebut unes trenta queixes de ciutadans. Les denúncies són l’expressió 

del malestar generalitzat dels usuaris, que veuen que l’Ajuntament dilata, per problemes 

burocràtics, la possibilitat de gaudir del dret que les lleis els atorguen. Tot i que 

l’Ajuntament compleix, en la majoria dels casos, amb el termini màxim d’entrega de quatre 

mesos, les recomanacions de la síndica han estat sempre suggerir una gestió més 

eficient, per tal de garantir els drets que aquest títol atorga en el menor temps possible.  

Menys oportunitats d’aparcar 

El frau que es fa en l’ús d’aquestes targetes és un altre problema que s’ha detectat en 

aquesta actuació d’ofici. Tot i que l’Ajuntament diu que no disposa de xifres concretes, el 

Govern municipal ha confirmat a la síndica que el frau és important. Hi ha familiars de 

persones amb discapacitat que fan ús de la targeta en benefici propi. Inclús s’han donat 

casos en què la persona titular era morta, la targeta no havia caducat i els familiars la 

seguien utilitzant. També s’han detectat falsificacions. 

Segons Vilà, el mal ús de la targeta causa un perjudici a tots els ciutadans i en especial a 

les persones amb discapacitat, que veuen disminuïdes les seves oportunitats d’aparcar, 

però de moment no s’ha trobar cap fórmula eficaç i assumible econòmicament per lluitar 

contra el frau. De totes maneres, per tal d’intentar reduir-ne l’ús indegut, la síndica 

proposa al consistori que limiti la validesa de la targeta per a aquelles persones que no 

siguin titulars conductores. 

La defensora també és partidària d’introduir algun tipus de distintiu que dificulti la 

falsificació de la targeta, com ja fa, per exemple, la Generalitat. També proposa fer una 

campanya de conscienciació sobre els drets i deures que aquest títol atorga, i que la 

Guàrdia Urbana controli durant un temps l’ús que es fa de les targetes. 

Aquestes mesures són importants per preservar el dret que aquest títol atorga a les 

persones amb discapacitat i a l’hora de vetllar pels drets de mobilitat a la ciutat. 

Actualment hi ha a Barcelona 26.000 persones amb dret a aquest títol però, amb més d’un 

20% de la població de gent gran i l’esperança de vida entre els 79 i els 85 anys, la 

demanda augmentarà, ja que els problemes de mobilitat adquirida augmenten amb l’edat 

i només un ús responsable de la targeta possibilitarà una igualtat de drets. 

L’any 2002, el Govern autonòmic va traspassar a l’Ajuntament de Barcelona la gestió de 

les targetes d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. Mensualment es tramiten 



uns 250 expedients i la gestió es reparteix entre l’Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat i la Direcció de Serveis de Mobilitat. En l’anàlisi del circuit de tramitació de la 

targeta d’aparcament s’ha constatat que l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

no aporta cap valor afegit ja que es limita a fer tasques de suport administratiu a la 

Direcció de Serveis de Mobilitat. 

El període d’entrega de la targeta és de quatre mesos, tant si es demana per primer cop 

com si es tracta d’una renovació. Però, a partir de l’estudi de les queixes, la síndica ha 

pogut comprovar que la tramitació es podria millorar i simplificar, especialment en el cas 

de les renovacions. Des de la Sindicatura es considera que una bona gestió d’aquest títol 

permetria lliurar la targeta molt ràpidament. Andalusia, per exemple, té establert el servei 

de resposta immediata i entrega el títol en un màxim de dos dies si el sol·licitant compleix 

amb tots els requisits.   

Ara, la documentació que ha d’aportar l’interessat a Barcelona és el certificat de 

disminució expedit per la Generalitat, tot i que aquest ja està en poder de l’Administració. 

També se sol·licita el carnet de conduir, document al qual l’Administració pot tenir accés. 

Vilà recorda a l’Ajuntament que els ciutadans tenen dret a no aportar les dades o els 

documents que estiguin en poder de les administracions públiques. Amb aquestes 

mesures, la persona sol·licitant només hauria d’aportar la sol·licitud de la targeta 

d’aparcament i les fotos.  

Apostar per les noves tecnologies 

Un Ajuntament com el de Barcelona, que vol ser líder en la utilització de les noves 

tecnologies (TIC), ha d’adaptar i reestructurar els seus procediments per possibilitar una 

gestió immediata en el camp de la provisió de serveis. Vilà opina que l’Ajuntament hauria 

de modificar el procediment actual de la tramitació de la targeta i comptar amb programes 

informàtics que possibilitessin obtenir dels organismes corresponents la informació en 

línia necessària per validar la sol·licitud que presenta la persona interessada.  

Actualment, la persona titular de la targeta s’ha de desplaçar a la Direcció de Serveis de 

Mobilitat per recollir el document. Es fa així perquè l’usuari ha de signar la targeta i 

s’aprofita la visita per fer una tasca pedagògica sobre el bon ús de la targeta. La síndica 

creu que per agilitzar i simplificar els tràmits, aquest desplaçament es podria evitar i la 

targeta es podria remetre per correu certificat amb acusament de recepció. Amb la targeta 

s’hauria d’enviar una carta a la persona interessada en què se la informés de la seva 

responsabilitat com a persona titular, acompanyada d’un tríptic on quedés ben clar quins 

són els seus drets i deures. 

Finalment, l’informe de la síndica fa menció al fet que, tot i que la valoració de la Llei de 

l’autonomia personal i atenció a la dependència no considera el tema de la mobilitat 

reduïda, no és lògic que persones amb determinats graus i nivells de dependència hagin 

de ser valorades novament per accedir a la targeta d’aparcament. La racionalitat i 

simplificació administrativa demana que l’Ajuntament i la Generalitat abordin aquest tema 

en benefici dels ciutadans i de l’eficiència administrativa. 



 

 

 

 

 


