
 

ORDENANZA Nº 42.- ORDENANZA REGULADORA DA TARXETA DE 
ACCESIBILIDADE. 
 
BOP DE 1 DE ABRIL DE 2005 
 
Exposición de motivos. 
 
A Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidades e supresión de barreiras na Comunidade 
Automónoma de Galicia, establece a obrigatoriedade de ditar unha serie de medidas para 
conseguir que as persoas con minusvalías ou aquelas que ven a súa mobilidade reducida 
teñan unha maior capacidade de integrarse na sociedade. Dentro das medidas que poden ser 
impulsadas e promovidas polos concellos destaca a da tarxeta de accesibilidade. Nela 
preténdese fundir unha serie de normativas que ata este momento se atopaban dispersas; 
por un lado establece o modelo oficial de tarxeta de accesibilidade, que permite unha serie 
de aparcamentos nas zonas da cidade, pero por outro o que se pretende é exceptuar unha 
serie de prazas de aparcamento das establecidas no réxime da ORA, coa finalidade de que 
estas persoas teñan a posibilidade de aparcar sempre cerca do seu domicilio. Establece por 
iso un procedemento extremadamente sinxelo, no que simplemente concorren o informe 
dos servizos sociais e a demarcación concreta da praza por parte da Policía Local. Isto 
supón a creación dunha ordenanza que regula de forma concreta este tema e que ademais 
modifique a Ordenanza reguladora da ORA, intruducindo un artigo concreto que permite 
este tipo de excepcións. Isto non deixa de ter transcendencia xurídica por canto vai supo-la 
modificación das condicións nas que se está xestionando este servizo. Por outra parte, 
preténdese que neste único documento tamén se integren os beneficios para a accesibilidade 
dos usuarios dos transportes públicos e que esta tarxeta sirva tamén para conseguir vantaxes 
nos desprazamentos nos servizos públicos da cidade, por un lado en canto a descontos para 
aquelas persoas que teñan unhas condicións económicas desfavorecidas, e por outro con 
reserva de prazas para minusválidos en proporción suficiente para atende-las súas 
demandas. Por todo isto proponse a aprobación da seguinte ordenanza: 
 
Artigo 1. 
 
Créase a tarxeta de accesibilidade para persoas con mobilidade reducida, tanto temporal 
como permanente, por calquera tipo de invalidez motriz. A dita tarxeta será persoal e 
intransferible e outorgarállela o concello a aquelas persoas que acrediten a súa situación de 
discapacidade. 
 
Artigo 2. 
Créanse dúas clases de tarxetas: A, para todas aquelas persoas con mobilidade reducida que 
teñan vehículo propio adaptado, e B, para as persoas que, asumindo a responsabilidade de 
compensar unha minusvalía, teñan ou non coches adaptados. A tarxeta ten como obxecto 
facilita-los desprazamentos dos seus titulares, tanto en transportes públicos como privados. 
 
Artigo 3. 
Os titulares da tarxeta terán dereito a: 



 

- Que se lles reserve unha praza de aparcamento debidamente sinalizada para vehículos que 
transporten persoas con mobilidade reducida. As prazas de aparcamento reservaranse 
próximas ós accesos das súas vivendas, nas zonas que previamente sexan determinadas 
como aptas para aparcamento de vehículos lixeiros. 
- Que se lles amplíe o límite de tempo para as zonas ORA a tres horas. 
- Que se lles establezan unha serie de prazas nas zonas que sexan necesarias, como centros 
sanitarios e servizos públicos en xeral e, en concreto, cerca dos centros de diálise, prazas 
que serán de utilización exclusiva de forma que se lles garanta a posibilidade de 
aparcamento cerca dos centros do seu interese. Este aparcamento terá unha duración límite 
de tres horas. 
- A que se lles permita circular polo contorno peonil da cidade a aqueles que teñan a súa 
residencia nel ou que justifiquen suficientemente a necesidade de facelo por razóns 
laborais,familiares… 
- A que se lles outorguen bonificacións nos transportes públicos da cidade ata o 50% da 
tarifa para aquelas persoas que cumpran as condicións establecidas nos baremos que 
determine a Concellería de Asuntos Sociais. Nos ditos baremos terase en conta tanto a 
discapacidade como a necesidade económica dos solicitantes. transitoriamente, ata que non 
se modifiquen as ordenanzas fiscais, as bonificacións serán resoltas, e custeadas, na 
Concellería delegada de Servizos Sociais. 
- A que se lles reserve ata o 10% das prazas de asentos na totalidade dos transportes 
públicos dependentes do concello. 
- A que o persoal municipal os atenda nun lugar de fácil acceso, cando o establecido para 
isto con carácter xeral non cumpra a totalidade das condicións establecidas pola Lei de 
eliminación de barreiras arquitectónicas. 
- A designar un representante, por medio das asociacións que se estimen pertinentes, para 
formar parte dunha comisión para examinar cantos proxectos se realicen que poidan afectar 
a súa mobilidade dentro do municipio e a que as súas alegacións sexan contestadas con 
motivo. 
- A que o Concello de Xinzo de Limia se comprometa á eliminación das barreiras 
arquitectónicas. 
 
 
Artigo 4. 
 
No caso das tarxetas tipo B establécese un límite horario de aparcamento dunha hora, 
suficiente para que se realice a axuda ó acceso, tanto nas prazas próximas as vivendas como 
nas diferentes que estean previstas na vila. 
O procedemento de outorgamento da tarxeta será o seguinte: 
Presentarase solicitude ante o concello acompañando a seguinte documentación: 
- DNI propio da persoa que teña atribuída a patria potestade ou a custodia, no caso de que 
estean incapacitados xuridicamente. 
- Certificado de empadroamento do Concello de Xinzo de Limia. 
- No caso de que resida nun municipio diferente pero teña que desprazarse por razóns de 
traballo ó Concello de Xinzo de Limia deberá xustificar este, así como o domicilio do 
centro onde se desenvolva. 



 

- Certificado médico, expedido pola área de servizos sociais do organismo competente na 
materia de servizos de saúde, que certifique a súa discapacidade para desprazarse. 
- Dúas fotografías do solicitante da tarxeta. 
- No caso de que se solicite a tarxeta para vehículos A (para todas aquelas persoas con 
mobilidade reducida que teñan vehículo propio adaptado), deberá presentar permiso de 
circulación ó seu nome, así como documentación expedida por Tráfico na que indique que 
o vehículo está adaptado. 
- No caso de que se solicite permiso para vehículos B (para as persoas que asumiran a 
responsabilidade de compensar cunha minusvalía, teñan ou non coches adaptados), deberá 
presentalo certificado de Tráfico que certifique a propiedade da persoa que conviva con 
este, así como xustificante documental desa convivencia. 
- Escrito no que indique a preferencia da vía onde se solicita a reserva da praza de 
aparcamento permanente para minusválidos. 
- No caso de que así o necesite, lugar onde solicita que se lle habilite un aparcamento 
reservado para un período de tempo reducido. 
A solicitude someterase a informe preceptivo da asistente social, que analizará se o grao e 
tipo da discapacidade justifica o outorgamento da tarxeta. Someterase a informe da Policía 
Local, para que indique se son posibles as reservas de prazas e a colocación más 
conveniente destas. Estas reservas de praza en ningún caso serán personalizadas. 
No caso de que se solicite a bonificación das tarifas dos servizos públicos, deberá xustifica-
la súa necesidade de conformidade cos baremos que determine a Concellería de Servizos 
Sociais. O concello resolverá con motivo no prazo dun mes, unha vez que se analicen as 
suxestións das asociacións, concedendo ou denegando a tarxeta e especificando os lugares 
onde se lle permite aparcar, circular e a bonificación que se fai dos servizos públicos. 
Deberá constar expresamente a data de caducidade da tarxeta. 
 
Artigo 5. 
 
A validez das tarxetas será de cinco anos nos casos de que a dificultade de desprazamento 
sexa permanente. Transcurridos estes renovarase a tarxeta ante a solicitude na que se faga 
constar que as condicións de concesión se manteñan na súa totalidade. Deberá achegar, así 
mesmo, dúas fotografías do titular da tarxeta. No caso de que as dificultades de 
desprazamento sexan temporais, a tarxeta caducará no prazo que se estableza do decreto 
de concesión; pódese prorrogar ante a solicitude do interesado, acompañada do certificado 
médico que certifique a súa dificultade. 
No caso de cambio de domicilio ou cambio de centro de traballo comunicarao o particular, 
xustificándoo documentalmente, indicando as novas necesidades de aparcamento. O prazo 
de resolución dos expedientes será de 10 días. 
 
Artigo 6. 
 
Terán validez neste municipio as tarxetas emitidas por calquera outro municipio da Unión 
Europea, sempre que conteñan os datos básicos establecidos nesta ordenanza. 
 
 



 

Artigo 7. 
As características da tarxeta serán as seguintes: 
Lonxitude: 106 mm. 
Altura: 140 mm. 
Cor: azul claro salvo o sínmbolo branco que representa, sobre fondo azul escuro, unha 
persoa en cadeira de rodas. 
Cada unha das caras estará dividida en dúas metades. 
No anverso figurará: 
Na metade esquerda: 
O símbolo de condutor de cadeira de rodas en branco sobre o fondo azul. O período de 
validez da tarxeta. 
O número de serie da tarxeta de estacionamento, Concello de Xinzo de Limia, o nome da 
autoridade que lla concede e o selo do concello. 
O número da matrícula do vehículo, no caso de que a teña. 
Na metade dereita figurará: 
“Tarxeta de estacionamento para persoas con minusvalidez” en letras negras maiúsculas. 
A continuación e suficientemente separada, en maiúsculas, a inscrición “Tarxeta de 
estacionamento” nas linguas da Unión Europea. 
A continuación a frase “Modelo das Comunidades Europeas”. 
No fondo da tarxeta o indicativo do Estado español dentro do símbolo da Unión Europea: o 
círculo de doce estrelas. 
No reverso figurará: 
Na metade esquerda: 
A fotografía do titular. 
Os apelidos do titular e o nome do titular. Sinatura do titular ou outra marca autorizada. 
Na metade dereita: 
A frase “Esta tarxeta dá dereito a utiliza-las correspondentes facilidades de estacionamento 
para persoas con minusvalidez vixentes no lugar do país onde se atope o titular”. 
A frase “Cando se utilice esta tarxeta deberá colocarse na parte dianteira do vehículo”, de 
maneira que unicamente o anverso da tarxeta será visible para o seu control. En galego e 
castelán. 
 
Disposición transitoria 
 
Aquelas disposicións que dependan da modificación doutras ordenanzas municipais, ou dos 
contratos de xestión dos servizos, quedarán en suspenso ata que se realicen as 
modificacións nelas. 
 
Disposición final 
A presente ordenanza comezará a rexer no día seguinte a aquel en que o seu texto íntegro 
sexa publicado no Boletín Oficial da Provincia, e estará en vigor ata que sexa modificada 
ou derrogada expresamente. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 


