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RECOMANACIO DEL SÍNDIC DE GREUGES RELATIVA A L’EXECUCIÓ DEL REIAL 
DECRET 1056/2014 que preveu l’establiment d’una nova targeta sanitària 

 
Des del primer de gener d’aquest any és vigent una nova targeta sanitària que 
garanteix el dret d’un determinat col·lectiu, la gestió de la qual depèn de cada 
centre sanitari. 
 
Consideracions 
 

1. El marc jurídic  

La defensa de la vida independent i accessibilitat de les persones amb 
discapacitat queda recollit en el RD 1/2013  que, entre altres aspectes, 
recomana als ajuntaments iniciatives per garantir l’estacionament de vehicles 
de persones amb greus problemes  de mobilitat. 
 
La targeta  d’estacionament  té el seu origen en la recomanació del Consell de 
la Unió Europea de 4 de juny de 1998 en què s’assenyala la necessitat del 
reconeixement mutu d’aquesta targeta per parts del estats membres de la 
Unió.   
 
La Llei 19/2001 de reforma del text articulat de la Llei sobre trànsit  imposava 
als municipis l’obligació de concedir a persones amb problemes de mobilitat 
una targeta d’aparcament vàlida per a tot el territori nacional. 
 
L’objectiu del RD 1056/2014 és corregir la diversificació normativa i poc 
homogènia, establint unes condicions mínimes  bàsiques per a garantir la 
igualtat. 
 
Tenen dret a aquesta targeta les persones físiques que tinguin reconeguda la 
condició de persona amb discapacitat, les persones físiques o jurídiques que 
prestin serveis socials i que siguin titulars de vehicles destinats exclusivament 
al transport col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda i com a novetat, 
 



  
                                                                                                                      

     

Oficina del Síndic Municipal de Greuges 
C/ Mauri Vilar, 17 
17230 Palamós  
 

Tel:  972 600 973 
sindicdegreuges@palamos.cat 

 
 

                                                                                          
 

  2 

les persones que per raons humanitàries excepcionals i provisionals, 
encara que no tinguin dictaminada oficialment la mobilitat reduïda, 
atesos els paràmetres normatius aplicables , tinguin una greu malaltia 
o patologia d’extrema gravetat.  
 

L’esmentat decret, finalment, enumera els drets d’aquest titular de la targeta. 
 
 2.- El marc físic i social assistencial de l’hospital de Palamós 
 
 Els serveis assistencials de l’hospital de Palamós superen els límits municipals 
per abastar tota la comarca cosa que provoca una afluència massiva i diària 
d’usuaris i acompanyants en aquest punt. 
La ubicació de l’hospital en una zona d’urbanisme consolidat ha comportat 
tensions entre els veïns i usuaris del centre per la ocupació de les places 
d’aparcament. 
Tant l’hospital de Palamós com el municipi han dut a terme diferents 
iniciatives per pal·liar aquesta problemàtica. 
. 
 
 3.- l’especificitat de la nova targeta 
 
La nova targeta sanitària respon a una demanda molt antiga: la d’aquelles 
persones  que, per raons humanitàries excepcionals i provisionals, encara que 
no tinguin dictaminada oficialment la mobilitat reduïda atesos els paràmetres 
normatius aplicables, pateixin una greu malaltia o patologia d’extrema 
gravetat que suposi fefaentment una reducció substancial de la seva 
esperança de vida, i que, raonablement, no permeti tramitar de manera 
ordinària la targeta d’estacionament. 
 
Aquest situació sorprèn la majoria de persones i famílies en un moment 
determinat de la seva vida quan no tenen temps d’iniciar els tràmits ordinaris 
d’una incapacitació i estan responent com poden a la nova situació. 
 
Aquest col·lectiu quedava fora de les previsions garantides per a les persones 
amb discapacitat.  
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Per altra banda, l’àmbit d’aplicació dels avantatges d’aquesta targeta supera 
els serveis hospitalaris i abasta  tot el territori estatal, per tant supera la 
petició d’alguns usuaris que demanen alguna solució més particular que 
passaria per una acreditació del mateix hospital a les persones amb  
tractament crònic que permetés l’aparcament gratuït a  la zona verda. 
 
Finalment, cal esmentar que aquesta targeta provisional s’ha d’emetre amb 
un informe facultatiu previ, validat per la inspecció de serveis sanitaris 
competents i que té una validesa d’un any, i que es pot prorrogar, si les causes 
d’obtenció es mantenen. 
 
L’hospital de Palamós, que és un servei comarcal, té la capacitat i la 
responsabilitat de vehicular aquest dret a tots els usuaris amb les 
característiques previstes en el RD 1054/2014 vigent des del primer dia de 
l’any 2015 i d’obligatori compliment el 2016. 
 
Per tot això, 
 
aquest síndic recomana que l’alcalde de Palamós i president de la Fundació 
Mn. Costa prengui les mesures oportunes per garantir el compliment d’aquest 
Reial Decret i garanteixi d’aquesta manera els drets que són reconeguts 
temporalment a les persones  amb greus problemes de mobilitat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jordi Sistach Roura 
 
Palamós,  1 de juliol de 2015 
 
 


