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Senyors,

Ha tingut entrada en aquesta Area la seva queixa sobre l'empresa de transport públic
interurbá MON-BUS, referent al número ¡nsuficient d'autobusos accessibles a les línies
Cubelles-Barcelona i Cubelles-Vilanova ila Geltrú i també sobre la manca d'un horari fix
d'autobusos accessibles.

NORMATIVA APLICABLE:

- Llei t3l20t4, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, la qual estableix, en termes generals,
que "/es administracions públiques hon de vetllor perqué el sistemo de transport
públic compleixi les condicions d'occessib¡l¡tot necessdries que permetin o totes les

persones de fer-ne ús omb seguretot, comod¡tat ¡ outonom¡o (...)" i que "els

proveidors del servei de tronsport regulor de v¡otgers han de garontir I'accessibilitat
de tots els espais ielements que integren els mitjons de transport".
No obstant aixó, s'han de determinar per reglament "les condicions d'occessib¡litat
que hon de complir, en cas de nova adquisició, els vehicles, les naus iles altres unitots
del parc móbil destinot al serveí de transport públic de v¡otgers (...)" i a més "les

administracíons públiques competents en I'dmbit del sistema de tronsport públic o
Catolunyo hon d'eloborar ¡montenit actudl¡tzot un plo d'implontac¡ó prcgressivo de

l'accessibilitat dels mitjans de transport destinots ol transport públic de v¡atgers.

Aquest pla ho de fixar les condicions per a dur o terme d'una manero progressivá lo
substitució o I'adoptoció que siguin necessdries dels vehicles (...)"

L'article 25.3 de la Llei 13/2Ot4 estableix que "e/s proveldors de serveis púbtics hon

d'informar en llurs pdgines web sobre les condicions d'accessibilitot dels serveis que

ofereixen i sobre els mitjons de suport disponibles"

Re¡al Decret t544l2OO7, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions
básiques d'accessibilitat i no discriminació per I'accés i utilització dels modes de
transport per a persones amb discapacitat.
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Access¡b¡litat per a persones que viotgin en Ia sevo próp¡o cadiro de rodes així
com els m¡tjans necessoris per o l'occés al vehicle del viatger en lo codiro.
lnformoció sonoro i en text o l'¡nteríor dels vehicles quan sigu¡ necessor¡
informor als viotgers.
Reserva d'espai gratuiT per ols utensilis, ajudes, aporells o meconismes que
constitueix¡n una
ojuda t¿cnico de les persones dmb d¡scopac¡tot.

OBSERVACIONS

- En aquests moments el reglament de desplegament de la Llei 73/2OL4 es troba en
fase d'elaboració per part del Departament de Treball, Afers Socials iFamílies, en
conseqüéncia, les condicions d'accessib¡l¡tat en els mitjans de transpoñ no es troben
actualment regulades en la seva totalitat i aspectes,

- Pel mateix motiu, ja que la normativa autonómica está pendent del reglament que
estableixi mesures concretes per assolir l'accessibilitat progressivament en els
mitjans de transport, cal aplicar el 10% dels vehicles accessibles sobre el total de la
flota per aquells itineraris que discorren a la mate¡xa comunitat autónoma sempre
que l'empresa disposi de 10 o més vehicles, tal icom estableix el Reial Decret
r544t2007.

- En referéncia a la manca d'horari fix d'autobusos accessiblet la Llei t3/2O\4
especifica que els proveidors de serveis públics han d'informar en llurs págines web
sobre les cond¡cions d'accessibilitat dels serveis que ofereixen i sobre els mitjans de
suport d¡sponibles. L'empresa Mon-bus facilita un número de teléfon per consultar
l'accessibilitat dels autocars oeró no informa dels autocars accessibles als seus
horaris.

Atés el qué s'exposa, donem trasllat a l'empresa Mon-bus de les qüestions esmenables que
plantegeu, ius informarem del resultat.

Gemma Pifarré i Matas
Cap de l'Area

Barcelona, 16 de marg de 2016
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