CAL QUE L’AJUNTAMENT INFORMI A TOTS ELS ENS PÚBLICS DE LA
CIUTAT QUE PODEN SOL·LICITAR AL SEU DISTRICTE UNA RESERVA
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
Barcelona, 28 d’agost del 2019 – Després de la queixa d’un ciutadà amb discapacitat
física respecte de la manca de places reservades d’aparcament pròximes a un edifici
públic com el del Consorci d’Educació de Barcelona, la síndica de greuges de Barcelona,
Maria Assumpció Vilà, ha analitzat la queixa i ha emès una sèrie de recomanacions als
diversos òrgans municipals implicats.
La queixa
El promotor de la queixa es desplaça per la ciutat amb vehicle propi i cadira de rodes.
El 23 de novembre de 2018 va fer una gestió al Consorci d’Educació de Barcelona,
ubicat a la plaça Urquinaona, i va comprovar que a les proximitats d’aquest edifici
públic no hi havia cap reserva de plaça de vehicle per a persones amb discapacitat.
El mateix dia va presentar una instància en aquest organisme en què feia referència a
la llei que regula que tots els edificis públics han de disposar d’un estacionament per a
persones amb mobilitat reduïda i sol·licitava que s’instal·lés una reserva de plaça en les
proximitats del Consorci. El dia 1 de febrer de 2019 es va mantenir una entrevista amb
l’interessat, en la qual va manifestar que no havia rebut cap resposta.
La valoració de la Síndica
El Consorci d’Educació de Barcelona va explicar a la Síndica de Greuges que sí que va
parlar telefònicament amb l’interessat per dir-li que aquesta qüestió no era de la seva
competència i que la responsabilitat de sol·licitar una reserva d’aparcament és de les
persones amb discapacitat. “Independentment que l’organisme contacti
telefònicament amb el ciutadà, la resposta escrita permet disposar d’una constància
de l’acte executat i ofereix seguretat jurídica a la persona interessada”, ha
argumentat la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà.
D’altra banda, el Departament de Serveis Generals del Districte de l’Eixample va
informar que l’adjudicació de les places d’aparcament reservades per a persones amb
discapacitat està determinada pel tipus d’equipament: biblioteques, centres de salut
pública, serveis socials, equipaments esportius i centres cívics i culturals. Els serveis
que no queden inclosos en aquests sis grups han de justificar la necessitat per tal de

ser valorada i, si és el cas, tramitada. El Consorci d’Educació de Barcelona es troba en
aquest darrer grup.
Hi ha dues referències legals que emmarquen la responsabilitat municipal en matèria
d’estacionament lliure per a persones amb discapacitat amb targeta d’aparcament
autoritzat: el Decret 97/2002, que regula la possibilitat d’estacionar a zones de
càrrega i descàrrega i les d’estacionament limitat sense cap cost ni restricció horària,
i l’Ordre VIV/561/2010, que fa referència al fet que els principals centres d’activitat de
les ciutats hauran de disposar de places d’aparcament reservades.
El portal Barcelona accessible, de l’Ajuntament de Barcelona, informa de les reserves
públiques d’aparcament. Explica què són, a qui van dirigides i com s’han d’utilitzar. Un
aspecte a destacar d’aquest espai informatiu és que només facilita la ubicació i la
distribució d’aquestes reserves d’alguns dels districtes de Barcelona: Ciutat Vella,
Eixample, Gràcia, Horta-Guinardó i Nou Barris. “Cal que incloguin les places públiques
dels districtes restants”, ha afirmat la síndica.
L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ha informat que l’Ajuntament
disposa del Pla de reserves públiques d’aparcament, a partir del qual s’estableixen
les tipologies d’equipaments de titularitat municipal que automàticament se’ls
assigna una reserva. També es preveuen altres ubicacions a estudiar segons
necessitat. L’any 2014 es van incorporar més serveis públics considerats prioritaris per
disposar de reserves públiques: mercats, Oficines d’Atenció Ciutadana, hospitals,
ludoteques, casals infantils i casals de gent gran. Aquesta darrera ampliació de serveis
públics no inclou seus centrals de l’administració pública com el Consorci d’Educació
de Barcelona, però segueix vigent l’opció que qualsevol ens públic pugui sol·licitar al
districte la ubicació d’una reserva pública d’aparcament.
“Les respostes donades pel Consorci d’Educació de Barcelona, en el sentit que no és
de la seva competència o que l’han de sol·licitar les persones interessades, constaten
que no coneix el Pla de reserves públiques i, per tant, tampoc sap que la iniciativa de
sol·licitar una reserva de plaça pública d’aparcament hauria de partir d’ell, prèvia
valoració de la necessitat”, ha conclòs la Síndica de Barcelona, que ha afegit que “el
Departament de Serveis Generals del Districte de l’Eixample no ha estat proactiu
quan ha conegut la demanda del ciutadà”.

