
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/1022/2020, d'11 de maig, per la qual es prorroga la vigència de les targetes d'aparcament
per a persones amb discapacitat i la de les targetes d'aparcament de transport col·lectiu.

La disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, ha establert la suspensió dels
terminis en la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic fins a la finalització
de l'estat d'alarma. Aquesta mesura, així com les limitacions a la lliure circulació derivades d'aquest estat,
produeixen efectes en la tramitació dels procediments administratius i, en concret, en relació amb la possibilitat
de renovar la vigència de les targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat i la de les targetes
d'aparcament de transport col·lectiu, que està subjecta a caducitat.

Així mateix, la disposició addicional quarta del Reial decret esmentat disposa que els terminis de prescripció i
caducitat de qualsevol acció i dret queden suspesos durant la vigència de l'estat d'alarma i, si escau, de les
seves pròrrogues successives.

D'altra banda, l'article 6 estableix que cada administració conserva les competències que li atorga la legislació
vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les
ordres directes de l'autoritat competent als efectes de l'estat d'alarma i sens perjudici del que estableixen els
articles 4 i 5.

En aquest sentit, l'article 50.1 de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, estableix que correspon al
departament competent en matèria de promoció de l'accessibilitat establir les modalitats de targetes
d'aparcament per a persones amb discapacitat i que n'ha de regular l'ús, i l'article 3.11 del Decret 1/2018, de
19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
li correspon, entre d'altres, les polítiques d'igualtat, les d'accessibilitat i les de garanties de drets i no-
discriminació.

L'article 8 del Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i
altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, estableix la
validesa de les targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat i les targetes d'aparcament de transport
col·lectiu.

Dins aquest marc normatiu, ateses la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i la necessitat de garantir els
drets de les persones amb discapacitat, en virtut del que estableixen l'article 50.1 de la Llei 13/2014, del 30
d'octubre, d'accessibilitat, i l'article 3.11 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i
determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Resolc:

 

Primer

Prorrogar la validesa de les targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat i la de les targetes
d'aparcament de transport col·lectiu que hagin caducat en el període comprès entre l'1 de març de 2020 i la
data de finalització de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, fins a un any després
de la finalització d'aquest estat d'alarma i de les seves pròrrogues successives.

 

Segon

Sens perjudici de la pròrroga automàtica que disposa l'apartat anterior, en cas que la targeta caduqui entre l'1
de març de 2020 i la data de finalització de l'estat d'alarma, les persones titulars tenen l'obligació de sol·licitar-
ne la renovació quan hagi finalitzat l'estat d'alarma esmentat.
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Tercer

Aquesta Resolució s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i té efectes des del mateix dia
de la seva publicació.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Amb caràcter previ,
les persones interessades poden interposar recurs de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant la
persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 11 de maig de 2020

 

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

 

(20.134.035)
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