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DISC HORARI
D’APARCAMENT
per a persones amb 
mobiliat reduïda 
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QUÈ?
El passat 24 de novembre del 2020 va entrar 
en vigor la modificació de l’ordenança munici-
pal de circulació de Girona. 
D’acord amb l’apartat 2 de l’article 21 de 
l’ordenança, tothom qui disposi de targeta 
d’estacionament per a persones amb 
mobilitat reduïda expedida per l’Adminis-
tració, tant en la modalitat de “titular con-
ductora” com de “no conductora”, podrà 
estacionar a les zones de càrrega i des-
càrrega de Girona. 
El vehicle que transporti la persona titular de 
la targeta i que es trobi estacionat a una zona 
de càrrega i descàrrega de Girona, haurà 
d’exhibir, a més de la targeta d’estacionament 
original i vigent, un indicador horari que 
mostri l’hora en què s’ha començat a 
ocupar la zona reservada. El període 
màxim d’estacionament a la zona de càrre-
ga i descàrrega és de 60 minuts.
El disc horari s’entregarà juntament amb la 
targeta d’estacionament. Si ja es disposa de 
la targeta, es pot sol·licitar el disc a l’Ajunta-
ment de Girona.

QUI?
Persones físiques o jurídiques que dispo-
sin de targeta d'aparcament de vehicles 
per a persones amb mobilitat reduïda 
vigent, tant en la modalitat de “titular con-
ductora” com de “no conductora” o 
col·lectiva.

COM SOL·LICITAR EL 
DISC HORARI? 

Per internet, a través del registre electrònic. 
Per  tramitar en línia cal anar a seu.girona.cat, 
accedir a la pestanya “e-Registre” i “Mobilitat i 
via pública”, i clicar sobre la “Sol·licitud d’un disc 
horari per a zona de càrrega i descàrrega per 
a persones amb mobilitat reduïda”.
Presencialment, a l’Oficina d’Assistència 
en Matèria de Registre (OAMR), aportant la 
documentació següent: Targeta d'aparcament 
de vehicles per a persones amb mobilitat 
reduïda vigent. 

Per més informació: Oficina d’Assistència en 
Matèria de Registre (OMAR) 972 419 010
www.girona.cat/oamr

VIGÈNCIA
L’indicador horari de zona de càrrega i 
descàrrega no té data de caducitat, però està 
supeditat a la vigència de la targeta d'aparca-
ment per a persones amb mobilitat reduïda de 
la persona titular.

CONDICIONS D’ÚS
• Col·locar l’indicador horari a la part inferior 

esquerra de l’interior dels parabrises i que 
sigui visible des de l’exterior del vehicle. En 
cas que el vehicle no tingui parabrisa, l’indica-
dor i la targeta s’hauran de col·locar a la part 
davantera del vehicle, en un lloc visible.

• Marcar l’hora en què el vehicle ha començat 
a ocupar la zona de càrrega i descàrrega.

• Col·locar l'anvers de la targeta d’estaciona-
ment per a persones amb mobilitat reduïda 
de manera visible en el vehicle que la trans-
porta. 

• Saber que l'ús de l’indicador horari i de la 
targeta d’estacionament és personal i intrans-
ferible. No poden utilitzar aquests elements 
les persones familiars o altres persones si no 
van acompanyades de la persona titular.

• En cas de defunció o altres circumstàncies 
que en facin perdre el dret, cal lliurar l’indicador 
horari i la targeta a l'ens local responsable.

• En cas de pèrdua o robatori de l’indicador 
horari o de la targeta, cal presentar la denún-
cia a l'ens local responsable, abans de sol·li-
citar-ne un duplicat.

• Cal retornar l’indicador horari i la targeta d’es-
tacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda originals en cas que es demani un 
duplicat d’aquests elements perquè estan 
fets malbé.


