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SEGUIMENT DE LES PROPOSTES APROVADES A LA   

 3a ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

NOM DE LA PROPOSTA:  

PLACES D’APARCAMENT PER A DONES EMBARASSADES 

PERSONA/ ENTITAT QUE VA PRESENTAR LA PROPOSTA: 

La Frontissa 

DEPARTAMENT MUNICIPAL RESPONSABLE:  

Mobilitat 

ESTAT DE LA PROPOSTA:  

Des del Departament de Mobilitat s’ha efectuat un treball de cerca a través d’internet i telefònic 

per veure si existeixen experiències similars en altres municipis.   

 

Només s’ha localitzat un municipi que teòricament ho hagi portat a terme, Cerdanyola del Vallès. 

A internet hi ha una notícia que informa que arran d’una moció de juliol de 2011 hi ha habilitades 

5 places per a embarassades. Tanmateix, s’ha contactat telefònicament amb l’Ajuntament i han 

informat que, malgrat la moció a favor, mai no es va dur a terme per la complexitat de la 

tramitació de les autoritzacions i manca de marc legal que ho justifiqui. Fora de Catalunya, el 

municipi de Vitoria va aprovar en ordenança que les embarassades poguessin estacionar en les 

places de mobilitat reduïda, però ho va haver de retirar a instàncies del Tribunal Superior de 

Justícia del País Basc.  

 

També, fora de Catalunya, l’Ajuntament de Siero va aprovar per ordenança que l’Ajuntament 

podia establir estacionaments reservats per a dones embarassades i que per a poder-ne fer ús 

calia una acreditació mitjançant certificat mèdic, a partir de la qual l’administració local emetia 

una targeta intransferibles que conformava una autorització.  

 

Per obligar a la implantació d’aquest tipus d’aparcaments als aparcaments públics de la ciutat cal 

seguir una via com la de l’Ajuntament de Siero. La seva implantació o no dependrà de la voluntat 

del ple municipal. Així doncs, es proposa que en la proposta de la propera revisió de la ordenança 

municipal d’aparcaments s’hi incorpori un article que reguli la creació d’aquestes places i les 

seves característiques, així com a l’emissió de targetes d’autorització.  

 

Aquesta proposta s’ha tractat en una Comissió Informativa durant el mes de setembre de 2016.  
 

Octubre de 2016 


