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iFamílies
Direcció General d' lgualtat

Áreo de Promoció de l'Accessibititot
i de Supressió de Borreres

ASSOCtACtó AMICU
AV. Pompeu Fabra, 58 bloc C 2n 3a

08880 CUBEttES

BenvolButs senyors,

Ha tingut entrada en aquesta Area la seva sol.licitud de gratui'tat del párquing de I'Hospital
Residéncia Sant Camil de Sant Pere de Ribes per a les persones usuáries de cadira de rodes o
amb mobilitat reduida amb targeta d'aparcament.

El Decret 7351L995, de 24 de marg, de desplegament de la Llei 20lt99t, de 25 de
novembre, de promoció de I'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectóniques, i

d'aprovació del Codi d'accessibilitat estableix a l'article 26 que a/s garatges o aparcaments
d'ús públic, siguín exteriors o interiors, que est¡guin al servei d'un edifici d'ús públic, hauran
de reservar places d'estacionament per a vehicles que s'utilitzin per a trasllat de persones
amb mobilitat reduida (...) El nombre mínim de places a reservar, amb les característiques
esmentades, és el següent:
De I0 a 70 places: 1 plaqa adaptada, de 7l a 100 places: 2 places adaptades (...)
Els edificis destinats a hospitals, clíniques, centres d'atenció primdria, centres de

rehabilitació i de dia, que no disposin d'apcrcament d'ús públic, tindran a la vía pública i al
més a prop possible de I'accés una pl(tca qdaptada reservad per a persones
amb mobilitat reduida.

El Decret t35/1995, perd, no es pronuncia sobre la gratuitat d'aquestes places d'aparcament
i per altra banda, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies no és el competent per a

resoldre les petició de gratuitat de les places reservades a persones amb targeta
d'aparcament sino que és competéncia dels ens locals a ¡nstancia del organisme o

establiment hosp¡talar¡. Per aixó, els emplacem a que es posin en contacte directament arirb

la direcció de l'Hospital Residéncia Sant Camil per tal que valorin i duguin a terme la seva

petició.

Atentament,

iMatas

Barcelona, 17 de febrer de 2016
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