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 NOTA INFORMATIVA 

 

GRATUÏTAT DELS APARCAMENTS PÚBLICS I PRIVATS 
DELS EQUIPAMENTS SANITARIS I RESIDÈNCIES PER AL 
PERSONAL SANITARI I DE SERVEIS SOCIALS 

 

El passat 9 d’abril es publicà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 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. 

Per tant, a partir d’aquest moment els aparcaments (ja siguin públics o privats) d’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. Per tant, aquesta mesura només 
esdevé aplicable als professionals que exerceixin alguna de les professions sanitàries 
recollides a la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries, així com 

aquells que prestin tasques relacionades amb els serveis socials. 

La citada Resolució no determina qui ha d’assumir el cost d’aquesta gratuïtat. No 

obstant,  interpretem que el cost de la gratuïtat l’ha d’assumir, en últim terme, qui la imposa, és 

a dir, la Generalitat de Catalunya. Malgrat això, és possible que en un primer moment i en funció 

de la titularitat i la forma d’explotació dels aparcaments, hagi d’assumir aquest cost el propi 

equipament sanitari, bé perquè gestioni directament l’aparcament, o bé perquè ho faci 

indirectament i es pacti una compensació amb l’entitat explotadora. En aquests casos, els centres 

podrien reclamar a la Generalitat de Catalunya la indemnització dels danys suportats com a 

conseqüència de l’obligació de garantir la gratuïtat imposada per l’Administració. 

En aquest sentit, recomanem que s’inclogui el cost que els centres assumeixin en un primer 

moment en el Pla de Contingència que hagin elaborat per a comptabilitzar la despesa vinculada 

al COVID-19. 
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Així mateix, i en el cas que l’explotació del pàrquing es dugui a terme de forma indirecta, 

recomanem que els equipaments sanitaris enviïn una comunicació a l’entitat explotadora 

informant que tenen l’obligació de garantir la gratuïtat en relació als vehicles del personal 
sanitari i de serveis socials que es traslladin al centre per a desenvolupar les seves funcions, 

i que si l'adopció d'aquesta mesura els hi genera un dany es posin en contacte amb ells per a 

valorar conjuntament la situació i les mesures a adoptar. 

Si teniu qualsevol dubte relacionat amb aquesta qüestió us podeu posar en contacte amb 

nosaltres a través dels canals habituals de comunicació. 

 

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. 
En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació 

sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.  


