Servei Policia Local, sempre a prop teu !

El teu espai,
el teu temps!
Places d’estacionament
amb disc horari
reservades per a disminuïts

POLICIA LOCAL
DE PALAFRUGELL
Avinguda Garcia Lorca, 31
E-mail: policialocal@palafrugell.cat

972 306 292 (comissaria)
112 (emergències)

NORMATIVA
A TENIR EN COMPTE

DISC HORARI
PER QUÈ HO FEM ?
Per promoure un equilibri entre l’excés de la demanda i la limitació de l’oferta d’aquestes places en determinades zones de la nostra vila, habitualment les
més cèntriques, establint un període d’estacionament limitat, no prorrogable, que possibiliti una
utilització més equitativa d’aquestes zones.
Perquè és una mesura prevista al Pla de Mobilitat
Urbana de Palafrugell, a executar l’any 2014.
ON ACONSEGUIR-LA?

CONDICIONS D'ÚS DE LA TARGETA
D'APARCAMENT
• La targeta d'aparcament per a persones amb disminució és personal i intransferible. No obstant això,
els beneficis que atorga la targeta són d'aplicació a
qualsevol vehicle conduït o ocupat per una persona
titular de la targeta d'aparcament.

QUINA DOCUMENTACIÓ HAIG DE PRESENTAR?

La targeta d'aparcament de transport col·lectiu és
personal i intransferible. No obstant això, els drets
que atorga la targeta són d'aplicació als vehicles
adaptats de titularitat de la persona física o jurídica
titular de la targeta, independentment de quina sigui
la persona que els condueixi.

Cap, només cal presentar la targeta d’estacionament
especial per a disminuïts.
Recordeu que és gratuïta.

La targeta s'haurà de col·locar a la part davantera del
vehicle, de forma que l'anvers sigui clarament visible
per controlar-la.

El lliurament s’efectuarà, a partir del proper mes de
desembre a la seu de la Policia Local de Palafrugell, a
l’Oficina de turisme i a Serveis Socials.
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S'haurà d'utilitzar sempre la targeta original.
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quant a trànsit en el terme municipal de Palafrugell,
les següents operacions d'estacionament i detenció:
Estacionament sense límit d'horari a les places
d’estacionament reservades per a persones amb
mobilitat reduïda sense limitació horària, que estaran senyalitzades amb senyal vertical de trànsit complementat amb un disc addicional que reprodueixi el
símbol internacional d'accessibilitat, i amb marques
vials. A les places d’estacionament reservades per a
persones amb mobilitat reduïda amb limitació
horària, s’haurà de respectar aquesta limitació
d’estacionament i les condicions ordenades per
controlar-les.
Estacionament durant una hora com a màxim a les
reserves de càrrega i descàrrega de la via pública,
quan no hi hagi cap plaça d’estacionament reservat
lliure en les seves immediacions.
Estacionament del vehicle, durant el temps imprescindible, en qualsevol lloc de la via pública, sempre
que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.
Estacionament sense cap limitació de temps i sense
obtenir comprovant a les zones d’estacionament amb
horari limitat.

L'ús indegut de la targeta en deixarà sense efecte els
beneficis.
La targeta d'aparcament tindrà caràcter personal i
intransferible. Podrà ser utilitzada en el vehicle
conduït o en qualsevol altre, mentre sigui utilitzat per
al transport d'una persona amb mobilitat reduïda.
PERMISOS D’ESTACIONAMENT QUE CONCEDEIX
LA POSSESSIÓ DE LA TARGETA
La targeta d'estacionament permet al seu titular, dins
de les vies públiques de competència municipal,

Senyals indicatius de les zones amb disc horari

