
Targeta d’aparcament 
individual per a persones 
amb discapacitat



Una targeta 
d’aparcament 
individual per 
persones amb 
discapacitat.
La targeta és  
única, personal  
i intransferible.

Per aparcar gratuïtament i sense limitació de temps a:

• Les reserves d’aparcament públiques per a vehicles de 
persones amb mobilitat reduïda.

• Els estacionaments amb horari limitat (zona blava) i per a 
veïns (zona verda) sense necessitat de comprovant.

• Les zones de càrrega i descàrrega. 

Es pot fer servir per  a qualsevol vehicle amb què viatgi la persona titular.

Es pot fer servir per  la targeta a tots els municipis de Catalunya, a 
la resta de l’Estat espanyol i als estats membres de la Unió Europea.

Permet aturar el vehicle en qualsevol lloc de la via pública sempre que 
no impedeixi la circulació de vehicles o de vianants.

Què és?

Per a què serveix? 



Targeta modalitat conductor/a 

Les persones residents a Barcelona amb discapacitat 
reconeguda i barem de mobilitat positiu que tinguin 
vigent el permís de conduir vigent.

Targeta d’aparcament provisional (TAP), modalitat  
no conductor/a

Les persones que tinguin mobilitat reduïda, no 
reconeguda oficialment, a causa d’una malaltia d’extrema 
gravetat que els afecti el seu pronòstic de vida i que no 
els permeti tramitar a temps la sol·licitud ordinària. 
Aquesta targeta és vàlida per a un any.

Targeta modalitat no-conductor/a

Les persones residents a Barcelona de més de tres anys 
amb discapacitat reconeguda i barem de mobilitat positiu. 

També en poden ser beneficiàries les persones que, 
malgrat tenir el barem de mobilitat negatiu, puguin 
aportar un certificat de dèficit visual. 

Els infants residents a Barcelona de tres anys o menys 
que depenguin, de manera continuada, d’aparells tècnics 
imprescindibles per a les seves funcions vitals. 

Qui en pot ser beneficiari/ària?



Podeu sol·licitar la targeta d’aparcament al web de tràmits 
de l’Ajuntament de Barcelona, al telèfon gratuït 010 o a 
qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Certificat de dèficit visual emès pel Centre d’Atenció a 
les Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat 
de Catalunya, a l’avda. del Paral·lel, 145.

Informe mèdic, emès pel Servei Públic de Salut, que 
acrediti els requisits per a la concessió de la targeta 
d’aparcament provisional. Podeu descarregar el 
model d’informe al web de tràmits de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Certificat del CAD Infantil que acrediti que l’infant, de 
tres anys o menys, té dependència d’aparells tècnics 
(C. de Calàbria, 166). 

Sol·licitud, que trobareu al web de tràmits de 
l’Ajuntament de Barcelona: barcelona.cat/tramits.

Dues fotografies en color, tipus carnet.

Document d’identificació: DNI, NIE o passaport vigent.

Resolució del grau de discapacitat o targeta 
acreditativa de la discapacitat.

Com es pot tramitar?

Documentació

Si és necessari



Permís de conducció de la persona sol·licitant de la targeta 
modalitat conductor/a.

Documentació que acrediti la representació legal, en cas 
que el sol·licitant sigui menor d’edat o incapacitat i que el 
representant no sigui el pare, la mare, el fill o la filla.

Renovació de la targeta d’aparcament per caducitat 
i duplicats per pèrdua o robatori. Es poden tramitar 
a través del web de tràmits de l’Ajuntament de 
Barcelona, al telèfon gratuït 010 o a qualsevol Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC ).

Canvi de modalitat (de conductor/a a no conductor/a 
i a l’inrevés) o deteriorament de la targeta 
d’aparcament. Us podeu adreçar al Servei d’Atenció 
al Públic de l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat (IMPD). 

Baixa de la targeta d’aparcament. Cal retornar la 
targeta al Servei d’Atenció al Públic de l’IMPD o a 
qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Altres tràmits relacionats



Fer ús de la targeta sense la persona titular de la mateixa.

Fer ús d’una targeta amb dades manipulades o una reproducció.

Reproduir o falsificar targetes i comercialitzar-les.

L’anvers de la targeta ha d’estar sempre visible al vehicle.

No poden fer-ne ús els familiars o altres persones si no van 
acompanyades de la persona amb discapacitat titular de la targeta. 

S’ha d’usar sempre la targeta original. No es pot fotocopiar ni manipular.

S’ha d’usar sempre la targeta vigent. Una targeta caducada no és vàlida. 

En cas de pèrdua o de robatori de la targeta, cal presentar una còpia 
de la denúncia, feta davant els cossos de seguretat, en el moment de 
sol·licitar-ne el duplicat.

Com fer-ne un bon ús

Es considera ús fraudulent:



Es considerarà que el vehicle està mal aparcat i és podrà denunciar 
la persona autora de la infracció per aparcament indegut. 

L’ús fraudulent es considera una infracció lleu, sancionable des de 
301 € fins a 6.000 €, segons la Llei d’accessibilitat 13/2014. 

Cometre tres infraccions en un any pot comportar la retirada de la 
targeta d’aparcament (fins a 24 mesos). 

La reproducció o la manipulació poden ser denunciades davant 
la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per 
falsificació de document públic.

A Barcelona està prohibit 
estacionar a les parades de 
transport públic i en aquells 

espais reservats a altres 
vehicles, en doble fila, sobre la 

vorera o als passos de vianants.

Recordeu que...

En cas d’ús fraudulent:



barcelona.cat/accessible

Girona Verdaguer

6, 19, 34, 50, 51, H10 i B24

Reserva d’aparcament a València - Bailèn

València, 344, planta baixa
93 413 27 75 / 934132809 
sap@bcn.cat

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, 
i tardes en hores convingudes.

Podeu sol·licitar cita prèvia perquè us 
atenguin en llengua de signes.

Com arribar-hi

Servei d’Atenció al Públic de l’IMPD 

Per a més informació:


