
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/817/2020, de 7 d'abril, per la qual es determina la gratuïtat dels aparcaments públics i
privats dels equipaments sanitaris, residències i altres espais habilitats de Catalunya per al personal
sanitari i de serveis socials.

Les administracions públiques catalanes estan adoptant diferents mesures en la seva lluita contra el COVID-19,
les quals s'han centrat especialment en l'habilitació del màxim de recursos públics per poder fer front a la
situació de pandèmia existent.

Amb aquesta finalitat, en virtut de les Resolucions SLT/746/2020, de 18 de març i SLT/777/2020, de 25 de
març, s'han habilitat determinats espais per a poder ampliar els llocs on es poden dur a terme les actuacions
sanitàries necessàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Al marge d'aquesta actuació pública, és especialment rellevant l'actuació dels professionals sanitaris i de
serveis socials, els quals, en l'exercici de les seves funcions, estan actuant amb una encomiable professionalitat
i compromís, arriscant-se personalment per ajudar als milers de persones que, en aquests moments, estan
lluitant contra la malaltia.

Per aquesta raó, dins de les actuacions de promoció, protecció i prevenció de riscos per a la salut, s'ha de tenir
especial cura del personal sanitari i de serveis socials que, aquests dies, diàriament, es desplacen als hospitals,
centres sanitaris, residències, centres d'emergència i seguretat, i espais habilitats per l'ús sanitari.

Als efectes d'afavorir el desenvolupament de les seves tasques diàries i, simultàniament, com a mesura de
protecció de la salut, es considera convenient afavorir al màxim les condicions en que realitzen el seu
desplaçament al corresponent centre de treball, en moltes ocasions amb vehicle particular, raó per la qual es
considera que, en aquests casos, s'ha de garantir la gratuïtat de l'estança o aparcament dels seus vehicles en
els centres en els quals desenvolupin les seves funcions.

L'article 12.1.j) de la Llei 13/2008, atribueix al president de la Generalitat la facultat de coordinar l'activitat
dels departaments i establir estratègies d'acció conjunta. En desenvolupament d'aquesta atribució, cal adoptar
les mesures necessàries als efectes de què, per part dels diferents equipaments sanitaris que estan realitzant
actuacions de lluita contra el COVID-19, s'adoptin les mesures organitzatives necessàries per garantir la
gratuïtat en els pàrquings que estiguin habilitats, en relació amb el personal sanitari i de serveis socials que es
desplaça diàriament a aquests centres de treball.

Per tot això,

 

RESOLC:

 

1. Determinar que, mentre es mantingui l'estat d'alarma, els aparcaments públics i privats dels equipaments
sanitaris de Catalunya, que inclouen els hospitals, centres sanitaris, residències, centres d'emergència i
seguretat, i espais habilitats per a l'ús sanitari, han de garantir la gratuïtat en relació als vehicles del personal
sanitari i de serveis socials que s'hi trasllada per a desenvolupar les seves funcions.

 

2. Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la seva publicació al DOGC. Les mesures que s'hi contenen
són d'aplicació fins que acabi l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.

 

Barcelona, 7 d'abril de 2020

 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8107 - 9.4.20201/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20099004-2020



Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya
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