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MOCIÓ RESULTANT
...

La manca de places d’aparcament a la ciutat de Cornellà de Llobregat, especialment a 
determinats barris del municipi, és una problemàtica que es veu agreujada quan 
parlem de les necessitats especials de les persones amb discapacitat o diversitat 
funcional, especialment quan es tracta de diversitat funcional motora.

Pel que fa al nombre de places d’aparcament reservades d’ús general per a persones 
amb mobilitat reduïda, el Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques estableix que “a les zones d’aparcament que serveixin 
específicament a equipaments i espais d’ús públic, es reservaran permanentment, tan 
a prop com sigui possible dels accessos de vianants, places adaptades en la proporció 
següent:

- Fins a 200 places: 1 plaça adaptada cada 40 places o fracció.
- De 201 a 1.000 places: 1 plaça adaptada més cada 100 places o fracció
- De 1.001 a 2.000 places: 1 plaça adaptada més cada 200 places o fracció”

Així mateix, l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el 
document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a 
l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats, en l’article 35, disposa reservar 
com a mínim una de cada 40 places o fracció en els principals centres d’activitat de 
les ciutats i estableix la disposició i les dimensions de les places d’aparcament 
reservades per a persones amb mobilitat reduïda.

Les places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) han 
de complir amb una sèrie de paràmetres, amb l’objectiu de garantir que les persones 
amb discapacitat o diversitat funcional no són discriminades en l’ús dels espais 
públics urbanitzats. Tot això es recull en la normativa d’accessibilitat Ordre 
TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels 
espais públics urbanitzats.

Aquesta norma recull els principis d’autonomia individual, no discriminació, 
accessibilitat i disseny universal. En relació amb les places d’aparcament per a 
persones amb discapacitat o diversitat funcional, la normativa assenyala:

“Que els principals centres d’activitats de les ciutats hauran de disposar de 
places d’aparcament reservades i dissenyades per al seu ús per persones 
titulars de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. Com a 
mínim una de cada quaranta places o fracció; independentment de les places 
destinades a residència o llocs de treball, serà reservada a aquest fi.
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Aquestes hauran de situar-se el més pròxim possible als punts d’encreuament 
entre els itineraris per als vianants accessibles i els itineraris vehiculars. 
Preferentment, anirà localitzada en superfícies horitzontals o d’escàs pendent. 
D’aquesta manera es garanteix l’accés des de la zona de transferència fins a 
l’itinerari per als vianants accessible, de manera autònoma, exempta 
d’obstacles i segura.

Aquelles places que no compleixin amb el requisit anterior hauran d’incorporar 
un gual, l’amplària mínima lliure del qual de pas del pla del gual des del qual 
s’accedeix a calçada sigui d’1,20 m i, que compleixi amb les especificacions 
establertes en paviments per a permetre l’accés a l’itinerari per als vianants 
accessible des de la zona de transferència de la plaça.

Les places disposades en perpendicular o en diagonal a la vorera, hauran de 
tenir una dimensió mínima de 5,00 m de longitud x 2,20 m d’ample i, a més, 
disposaran d’una zona d’aproximació i transferència lateral d’una longitud 
igual a la de la plaça i un ample mínim d’1,50 m.”

Els ens locals competents, en matèria d’ordenació del trànsit, d’acord amb l’Article 5 
Mesures a garantir pels ens locals del Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta 
d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el 
desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, han de garantir en les seves 
ordenances, com a mínim, les mesures següents:

a) “Permetre que els vehicles que portin persones amb mobilitat reduïda puguin 
aturar-se, pel temps imprescindible per recollir o deixar persones o carregar i 
descarregar objectes a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi 
la circulació de vehicles o vianants.

b) Permetre que les persones titulars de targetes d’aparcament per a persones 
amb discapacitat estacionin els seus vehicles, sense cap limitació de temps i 
sense obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari limitat i en les 
zones de càrrega i descàrrega.

c) Les limitacions de circulació i estacionament que s’estableixin en les àrees de 
vianants no afectaran els vehicles que portin persones titulars d’una targeta 
d’aparcament per a persones amb discapacitat, en qualsevol de les seves dues 
submodalitats. No obstant això, es podrà limitar l’estacionament d’aquests 
vehicles en les zones de vianants que no tinguin una mida superior a la que 
permet inscriure un cercle de 150 metres de radi, quan impedeixin la circulació 
d’altres vehicles o vianants, o en les zones de vianants que disposin de places 
públiques d’aparcament reservades per a persones titulars d’una targeta 
d’aparcament per a persones amb disminució, sigui en el seu perímetre o a 
l’interior, i sempre que garanteixin l’existència d’itineraris accessibles des 
d’aquestes fins al lloc de destinació. Aquestes àrees disposaran de senyalització 
informativa en tots els seus accessos amb l’objectiu de facilitar 
l’estacionament.
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d) Possibilitar la reserva de places d’aparcament, prèviament a la sol·licitud, en 
els llocs on es comprovi que és necessari per a les persones titulars de targetes 
d’aparcament per a persones amb discapacitat, i, especialment, a prop dels 
seus domicilis i/o dels seus llocs de treball. Aquesta reserva es farà per mitjà de 
senyals de trànsit complementades amb un disc addicional i grafiat horitzontal, 
que reprodueixin el mateix símbol d’accessibilitat que figura a la targeta 
d’aparcament per a persones amb discapacitat.

e) Permetre l’estacionament de vehicles que disposin d’una targeta d’aparcament 
de transport col·lectiu, durant el temps imprescindible per recollir o deixar les 
persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat, comptant si cal 
amb el suport de la persona que els condueixi, en les zones d’estacionament 
amb horari limitat, sense haver d’obtenir comprovant, i en qualsevol lloc de la 
via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.

f) Permetre que els vehicles que portin persones titulars d’una targeta 
d’aparcament per a persones amb discapacitat puguin estacionar-se, pel temps 
imprescindible, en qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la 
circulació de vehicles o vianants.

g) Facilitar la reserva de places d’aparcament públiques, sol·licitades per entitats 
d’iniciativa social o centres especialitzats públics o privats que atenguin 
habitualment persones amb disminució, tan a prop com sigui possible de les 
seves instal·lacions, quan les entitats o centres esmentats no disposin 
d’aparcament propi.”

És per això que el compliment de la llei d’accessibilitat en matèria de reserva de 
places d’aparcament i la concessió de targetes, ha de ser prioritària per garantir el 
dret universal a la mobilitat per a totes les persones, amb independència de les seves 
necessitats especials.

Per tots aquests motiu, el Grup Municipal d’ERC-AM de Cornellà de Llobregat, 
proposa al Ple els següents:

ACORDS

Primer.- Revisar el nombre de les reserves permanents de places adaptades a les 
zones d’aparcament confrontants a equipaments i espais públics i incorporar les 
places necessàries per donar compliment a la proporció determinada al Decret 
135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, 
de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

Segon.- Adaptar o incorporar, si s’escau, la senyalització, ubicació i requisits físics de 
les places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) a la 
via pública, per complir amb la normativa estatal Ordre TMA/851/2021, de 23 de 
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juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics 
urbanitzats.

Tercer.- Modificar les ordenances municipals en matèria d’ordenació del trànsit per a 
garantir, com a mínim, les mesures estipulades a l’article 5 del Decret 97/2002, de 5 
de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres 
mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat 
reduïda.

Quart.- Modificar a les ordenances municipals els termes “minusvàlid” o 
“minusvalidesa” i les seves possibles variants per “persones amb discapacitat” tal 
com ho indica l’OMS i/o per “persones amb diversitat funcional”.

Cinquè.- Demanar al Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat 
de Catalunya la modificació del terme “persones amb disminució” i “personas con 
minusvalía” tal com indica l’OMS, del model de targeta d’aparcament que es lliura a 
les persones amb mobilitat reduïda que es desplacen en vehicle.

Sisè.- Traslladar els acords al Consell de la Ciutat, al Consell de Seguretat i Prevenció, 
al Consell de Medi Ambient, al Consell de Salut i a la FAVCO.

...

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT

Sotmesa a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment.

PRECS I PREGUNTES
Precs i preguntes.

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:01:49 al 01:12:05

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b851a128a018538ee604e00
09?startAt=3709.0

Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de PODEMOS (PODEMOS)

Per part de la senyora María Carmen López Álvarez, Portaveu del Grup 
Municipal de PODEMOS, s’haN presentat verbalment dues preguntes:


