
 
 

 
  
        
       
  TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE 
 

 
 
REQUISITOS PARA A TRAMITACIÓN: 
• Estar empadroado no Concello de Santiago de Compostela.  
• Ter recoñecido oficialmente a condición de persoa con discapacidade , conforme ao establecido no artigo 4.2 do Texto Refundido sa Lei 

de Dereitos das Persoas con Discapacidade e a súa inclusión social (RD lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, e se atopen nalgunha das 
seguintes situacións: 
- Que presenten mobilidade reducida conforme ao Anexo II do RD 1971/1999, de 23 de decembro, de procedemento para o 

recoñecemento, declaración e cualificación  do grao de discapacidade. 
- Que mostren no mellor ollo unha agudeza visual igual, ou inferior, a 0,1, con corrección,ou un campo visual reducido a 10 graos ou 

menos.  
 
NORMATIVA MUNICIPAL REGULADORA: Ordenanza do sistema de ordenación do servizo da ORA e aparcamento de residentes (BOP 
da Coruña do 10 de maio de 2019). 
 
DOCUMENTACIÓN para a solicitude de NOVA TARXETA: 
A) PERSOA FÍSICA que teña recoñecido o grado de discapacidade: 

1. Solicitude en impreso oficial. 
2. Fotocopia do DNI do solicitante. Ou no caso de estranxeiros, tarxeta de residencia, pasaporte ou documento análogo. 
3. Dúas fotografías orixinais* tamaño carné. 
4. Fotocopia do certificado de discapacidade ou tarxeta acreditativa do grado de discapacidade emitido polo Equipo de valoración e 

orientación  de discapacidades da consellería competente da Xunta de Galicia no que se indique a existencia de problemas de 
mobilidade. 

5. No suposto de actuar por representación deberá acreditarse a mesma presentando fotocopia do documento de identidade do 
representante e autorización asinada do representado. 

B) PERSOA FÍSICA ou XURÍDICA TITULAR DE VEHÍCULO destinado exclusivamente ao transporte colectivo de persoas con 
discapacidade que presten servizos sociais: 
1. Solicitude en impreso oficial 
2. Fotocopia do DNI do solicitante (ou CIF no caso de persoas xurídicas). Ou no caso de estranxeiros, tarxeta de residencia, pasaporte 

ou documento análogo. 
3. Permiso de circulación do vehículo 
4. Fotocopia da ficha técnica do vehículo 
5. Acreditación de que dito vehículo destínase exclusivamente ao transporte colectivo de persoas con discapacidade que presten 

servizos sociais de promoción da autonomía persoal e de atención á dependencia. 
6. No suposto de actuar por representación deberá acreditarse a mesma presentando fotocopia do documento de identidade do 

representante e autorización asinada do representado. 
C) TARXETA PROVISIONAL: 

A documentación requirida no apartado A (excepto o punto 4) e, a maiores: 
- Certificado expedido polo persoal médico facultativo dos servizos públicos de saúde, que deberá contar coa validación da Inspección 

Sanitaria de Santiago, que acredite que a persoa padece una enfermidade ou patoloxía de extrema gravidade, segundo o indicado no 
artigo 31 da Ordenanza do sistema de ordenación re regulación do servizo da  O.R.A. e aparcamento de residentes. 

 
DOCUMENTACIÓN no caso de RENOVACIÓN POR CADUCIDADE OU PERDA da tarxeta: 
A requirida para a solicitude nova tarxeta (no suposto A só unha foto) e, a maiores: 
- No caso de renovación por caducidade: fotocopia da tarxeta anterior 
- No caso de perda: declaración responsable/xurada de perda da tarxeta de estacionamento 
 
*En ningún caso é válida a presentación de fotocopias das fotografías. 
 
Entrega da tarxeta: Oficina de Atención á Cidadanía. Rúa Presidente Salvador Allende 4-baixo. Teléfono para comprobar se a tarxeta está a 
disposición do interesado: 981 543 128 

1. O interesado deberá acreditar a súa identidade. 
2. No caso de actuar mediante representante é preciso acreditar a representación con poder habilitante ou con autorización asinada polo 

representado acompañada dunha copia do documento oficial de identidade da persoa autorizante. Asemade, o autorizado deberá acreditar 
a súa identidade.  

3. No caso de renovación por caducidade é preciso que entreguen a tarxeta anterior no momento de retirar a nova tarxeta. 
 
As tarxetas son de uso persoal e intransferible e só poderán utilizarse cando a persoa titular conduza o vehículo ou sexa transportada nel 

(no caso de persoas físicas con tarxeta por ter recoñecido o grao de discapacidade), ou cando transporte de forma efectiva a persoas que 

teñan recoñecida oficialmente a condición de persoa con discapacidade (no caso de persoas físicas ou xurídicas titulares de vehículo 

destinado exclusivamente ao transporte colectivo de persoas con discapacidade que presten servizos sociais) 

O uso indebido da tarxeta e o feito de non comunicar ao Concello as modificacións de datos tidos en conta na súa concesión, así como non 

proceder á devolución da tarxeta cando proceda, faculta ao Concello a denegar a súa renovación durante un período de tempo de 3 anos, sen 

prexuízo das sancións que puideran imporse. 


