
 
 
RESUM DE LES CONDICIONS D'UTILITZACIÓ DE LA TARGETA D'ESTACIONAMENT 
ESTABLIDES AL MUNICIPI DE BURRIANA, INCLOSES EN L'ORDENANÇA 
REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES D'ÚS PRIVAT QUE 
TRANSPORTEN PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA  
 
 
ΑCapítol segon. De les places d'estacionament reservat a vehicles d'ús privat que 
transporten persones amb mobilitat reduïda 
 
Article 5.  
 
El municipi ha de disposar de places d'estacionament reservades a vehicles d'ús particular que 
transporten persones amb mobilitat reduïda, tant en zones limitades d'estacionament temporal 
com en la resta de vies urbanes. 
 
Els criteris d'accessibilitat a les zones administratives, socials o comercials primen en la 
distribució d'aquestes places.  
 
Les places reservades han d'estar senyalitzades convenientment pel departament competent 
de l'Ajuntament, amb l'anagrama d'estacionament reservat per a minusvàlid que a aquest 
efecte s'utilitza. 
  
 
Capítol tercer. De l'estacionament en llocs no reservats 
 
Article 6. 
 
Si no existira cap zona reservada per a l'estacionament de persones amb mobilitat reduïda 
prop del punt de destianció d’eixe persones, se'ls ha de permetre l'estacionament en aquells 
llocs en què menys es perjudique el trànsit rodat i pel temps que resulte imprescindible, però 
mai als llocs on l'estacionament incórrega en alguna de les causes de retirada del vehicle, com 
ara: 
 
- En un punt on està prohibida l'aturada. 
- En doble fila sense conductor . 
- Sobreeixint del vèrtex d'un xamfrà o de l'extrem de l'angle d'un cantó de forma que obligue 
els altres conductors a fer maniobres amb risc. 
- En pas de vianants senyalitzat o en l'extrem de les illes destinats a pas de vianants. 
- Ocupant total o parcialment un gual. 
- En zona de reserva per a càrrega i descàrrega durant les hores de la seua utilització. 
- En aturada de transport públic senyalitzada i delimitada. 
- En llocs reservats a serveis d'urgència o seguretat. 
- Davant de sortides d'emergència de locals destinats a espectacles públics, durant les hores 
en què se celebren. 



 
 
- Impedint la visibilitat de senyals de trànsit a la resta d'usuaris. 
- Quan impedisca el gir i obligue a fer maniobres per a efectuar-lo. 
- Quan obstaculitze la visibilitat del trànsit d'una via pública als conductors que accedeixen 
des de l'altra. 
 
 
Capítol quart. De l'aturada en llocs de trànsit per a trasllat de persones amb mobilitat 
reduïda  
 
Article 7. 
 
Els conductors que transporten en el vehicle una persona amb mobilitat reduïda poden 
realitzar una aturada per a ajudar a baixar-ne o a pujar-hi en llocs amb senyalització 
prohibitiva d'aturar sempre que quede lliure un carril en carrer de sentit únic de circulació i 
dos carrils en carrers de dos sentits de circulació, sense que en cap cas la realització de 
l'aturada puga implicar riscs per a la resta d'usuaris de la via. 
 
 
 
Capítol cinquè. De la  circulació per zones restringides al tràfic en general  
 
Article 8. 
 
Es permetrà l'accés de vehicles a les zones peatonales (comercials i recintes considerats 
artístics o monumentals),que han d'estar senyalitzades a aquest efecte, sempre que la 
destinació del conductor o passatger amb mobilitat reduïda es trobe dins d’aquelles. El citat 
accés porta inclosa la possibilitat de realitzar l'aturada per a pujada i baixada del discapacitat, 
en la forma i amb les limitacions previstes en l'art. 7.≅ 
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