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LA SÍNDICA HA RECOMANAT INCORPORAR UN 

HOLOGRAMA A LES TARGETES D'APARCAMENT PER A 

DISCAPACITATS PER DIFICULTAR-NE EL FRAU 

 

Es tracta d’un element que garanteix l'autenticitat del document, ja que no es pot 

reproduir per mitjans ordinaris, i dificulta que es pugui utilitzar una còpia  

Vilà ha supervisat en el darrer mes i mig diferents casos de persones disconformes 

perquè havien estat sancionades per un suposat mal ús de la targeta   

A Barcelona, la infracció no està tipificada, fet que pot crear confusió en la persona 

denunciada i és un obstacle perquè pugui exercir el seu dret de defensa 

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomanat a l'Ajuntament de 

Barcelona que incorpori en totes les targetes d'aparcament per a persones discapacitades 

un holograma per evitar que s’utilitzi una còpia i dificultar, d’aquesta manera, que es faci 

un ús fraudulent del servei. Vilà ha incorporat aquest suggeriment en un informe, signat el 

passat 10 de març, després de rebre, al llarg d’un mes i mig, diferents queixes de 

ciutadans disconformes perquè havien estat sancionats per un suposat mal ús de la 

targeta.  

La defensora és partidària que l’holograma s’incorpori a totes les targetes que lliuri 

l’Ajuntament i, de forma gradual, a les que estiguin vigents. L’ús de l’holograma resulta ser 

un element de garantia d’autenticitat, ja que no es pot reproduir per mitjans ordinaris, i 

dificulta que es pugui fer un mal ús de la targeta utilitzant una còpia. També permetrà 

evitar errors d’apreciació per part de l’agent que denuncia per l’ús d’una targeta no 

autèntica.  

Des de l’1 de desembre de 2008, les targetes distribuïdes per la Generalitat de Catalunya 

incorporen un holograma. Al llarg de 2009, estava previst que s’apliqués un programa de 

col·laboració entre les corporacions locals i el Govern autonòmic per millorar la gestió. 

Però, a final de 2013, l’Ajuntament de Barcelona encara no havia introduït l’element en les 

targetes que concedia o renovava. 
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La síndica sap de manera oficiosa que l’Ajuntament té previst incorporar properament a 

les targetes un holograma, entre altres millores. De fet, en una nota de premsa feta 

pública el passat dia 23, l’Ajuntament va informar que ha elaborat un nou protocol perquè 

les persones discapacitades amb mobilitat reduïda puguin obtenir la targeta d’aparcament 

amb més facilitat i més ràpidament, passant dels sis tràmits que cal fer ara, a quatre. 

El protocol preveu que aquesta gestió pugui arribar a fer-se en pocs dies. En aquests 

moments, ja s’ha aconseguit reduir el temps d’espera dels usuaris sol·licitants de cinc a 

dos mesos. El nou sistema ha introduit també millores en el servei d’enviament, de 

tramitació i emissió de targetes, entre altres mesures. 

A més, un cop implementat completament el nou programa, la persona sol·licitant no 

haurà de portar la documentació en paper, ja que es tindrà accés a aquesta a través de la 

base de dades de les unitats administratives que operen conjuntament en aquest tràmit: 

l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, la primera tinença d’alcaldia i la 

regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament.  

Creada l’any 1986 per la Generalitat 

Aquesta targeta va ser creada l’any 1986 pel Departament de Sanitat de la Generalitat. 

L’objectiu era facilitar a les persones discapacitades amb mobilitat reduïda que poguessin 

aparcar els seus vehicles mitjançant la creació d’un  document que acredités  la condició 

de la persona i l’exercici de les facilitats de desplaçament previstes. 

La normativa de la Generalitat diu que la targeta s’haurà de col·locar de manera visible en 

el seu vehicle, i la de l’Ajuntament de Barcelona, per la seva part, concreta que ha 

d’exhibir-se a la part frontal del parabrisa del cotxe, però no descriu quines són les 

accions que es consideren un mal ús de la targeta, és a dir les infraccions no estan 

tipificades. 

Quan es detecta un possible mal ús de la targeta, la persona interessada és informada de 

que ha estat denunciada per l’ús d’una targeta no autèntica. En realitat, aquesta 

denominació s’utilitza també per denunciar diferents situacions que no necessàriament 

comporten l’ús d’una targeta no autèntica, per exemple una targeta caducada o que les 

dades queden ocultes per l’estructura del cotxe, dos dels casos més habituals amb que 

s’ha trobat la defensora.  

El desconeixement exacte del fet infractor pot crear confusió en la persona denunciada i 

significa un obstacle per exercir el seu dret de defensa. Per això, la síndica, demana una 

millor descripció de les conductes denunciables i que la persona denunciada tingui una 

informació exacta del fet que se l’imputa, perquè s’han donat casos de denúncies 

errònies. 

Un dels principis bàsics del procediment infractor és el dret de les persones responsables 

a conèixer els fets que se li imputen i les infraccions que aquells fets poden constituir. 

Sense aquest coneixement previ dels fets infractors, no hi ha possibilitat d’exercir el dret 

de defensa. El sistema utilitzat per l’Ajuntament no facilita aquest dret, ans el contrari. 
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Per intentar subsanar-ho, la síndica ha recomanat a l’Ajuntament que s’incorpori el tipus 

infractor d’ús incorrecte de la targeta d’aparcament per a persones amb disminució, 

descrivint les possibilitats més comunes de mal ús en què es pot incórrer. Així les 

persones denunciades tindran un coneixement cert de la conducta que se’ls atribueix i 

podran  exercir el dret de defensa si ho consideren convenient. 

  

  

 

   

 

   

   

 

 

 

 

                           

 


