Benvolguts socis/es,
Per a tots aquells que estigueu interessats en l’alta o renovació de la targeta
d’aparcament per a persones amb discapacitat a Sabadell us expliquem tot
seguit els passos que heu de fer.
En primer lloc, cal que presenteu la següent documentació a una de les oficines
d’Atenció Ciutadana de Sabadell:


DNI



Certificat de discapacitat acreditatiu de la Generalitat de Catalunya, Departament de
Benestar i Família o targeta acreditativa de la discapacitat (original) a on consti que
tenen mobilitat reduïda o el grau 7



En el cas de discapacitat visual, el certificat d’agudesa visual de la Generalitat de
Catalunya, Departament de Benestar Social i Família



En el cas de ser titular conductor, el permís de conductor



En el cas de la renovació, l’original de la targeta caducada

És important tenir present que, a l’hora de presentar la documentació és
imprescindible la presència de la persona interessada ja que no s’admeten
autoritzacions.
A continuació trobareu una taula amb les oficines d’Atenció Ciutadana on podeu
acudir a fer el tràmit:

Sabadell Atenció Ciutadana
Oficina Central Despatx Lluch

Direcció
c. de la Indústria, 10

Oficina Nord

c. d’Arousa, 2

Oficina Sud

Pl. de Castelao, 1

Oficina Oest

c. de Sant Isidor, 45

Oficina Est

Pl. de Montcortès, 1
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Per últim, us fem extensives una sèrie d’indicacions per a la utilització de la
targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat:


Cal que estigui sempre visible dins del vehicle que condueixi o vagi el titular



La targeta és vàlida a Catalunya, a totes les comunitats autònomes de l’Estat
Espanyol i a tots els països de la Unió Europea.



La targeta permet que els vehicles que portin persones amb mobilitat reduïda
puguin aturar-se, durant el temps imprescindible, per recollir i deixar persones o
carregar i descarregar objectes, en qualsevol lloc de la via pública, sempre que no
impedeixi la circulació de vehicles o vianants.



Permet estacionar el vehicle, sense cap limitació de temps i sense obtenir
comprovant, en els estacionaments amb horari limitat (zones blaves) i en les
zones de càrrega i descàrrega.



Permet a les persones amb targeta de TITULAR CONDUCTOR i TITULAR NO
CONDUCTOR estacionar en zones blaves el temps imprescindible i en les zones de
càrrega i descàrrega pel temps imprescindible. Així mateix poden utilitzar els
aparcaments

reservats

per

a

persones

amb

disminució

per

un

temps

imprescindible a fi de no monopolitzar les places d’aparcament realitzades per
aquest fi.


Les limitacions de circulació i estacionament que s’estableixin a les àrees de
vianants no afectaran als vehicles que portin persones titulars d’una targeta
d’aparcament per a persones amb disminució.

Us recordem que aquest comunicat és merament informatiu. Si teniu algun dubte
podeu

consultar

la

web

de

l’Ajuntament

(http://www.sabadell.cat/es/fitxa-tramit/53694-tramit-2439)

de
o

Sabadell

adreçar-vos

alguna de les oficines d’Atenció Ciutadana que us hem esmentat anteriorment.
Moltes gràcies,
Grandalla
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