PROTOCOL PER A LA GESTIÓ DELS PÀRQUINGS DE LA FUB

La FUB disposa de tres pàrquings privats amb un total de 229 places, havent-hi 5
places reservades per a casos especials i les adaptades per a minusvàlids.
L’entrada i la sortida es regula a través de les barreres d’accés que funcionen
mitjançant comptadors automàtics.
Per accedir als diferents pàrquings de la FUB cal disposar d’una targeta que permet
obrir la barrera.
També es disposa de 15 places per a bicicletes i 10 per a motocicletes en tot el
Campus.

OBJECTIUS DEL PROTOCOL
La comunitat universitària ha crescut exponencialment en els darrers anys fins a
estar integrada per gairebé 5.000 persones entre professionals contractats,
col·laboradors i estudiants. Aquest fet fa necessari la revisió del model de gestió
existent de les instal·lacions destinades a l’aparcament per garantir-ne un bon ús.
Per a la definició del nou protocol s’han tingut present les següents consideracions:
1. Establir criteris realistes, eficients i revisables.
2. Efectuar una depuració de l’estatus actual de les targetes circulants.
3. Prioritzar l’aparcament com un benefici social per les persones que
treballen a la institució i s’hi desplacen diàriament.
4. Oferir als estudiants la possibilitat de disposar de targeta per aparcar però
limitant-ne la quantitat.
5. Oferir als professionals col·laboradors la possibilitat de disposar de targeta
per aparcar però limitant-ne la quantitat.
6. Garantir l’aparcament de l’usuari de la CU+, especialment per aquelles
persones amb problemes de mobilitat.
7. Oferir places disponibles a les visites puntuals que s’hagin planificat
prèviament amb personal de la institució.
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QUI PODRÀ ACCEDIR AL PÀRQUING

✓

Tot el personal contractat de la institució a través de la targeta.

✓

El personal de l’Escola Agrària que disposi de targeta

✓

Personal de la BCUM (UPC) que disposi de targeta

✓

Personal extern (ISS, DIESA, Securitas, reprografia, Ampans..) que
desenvolupa diàriament la seva activitat a la FUB i que disposa de targeta

✓

Per als professors col·laboradors es crea una bossa de targetes a repartir
una vegada s’hagi obert el període de sol·licitud

✓

Estudiants de Graus, Estudiants de Màsters i Postgraus i Campus
Professional es crea una bossa de targetes a repartir una vegada s’hagi obert
el període de sol·licitud. Si la persona prèviament no disposava de targeta
haurà abonar un dipòsit de 100€.

✓

Usuaris de la CU+ amb dificultats de mobilitat sempre que truquin a
l’intèrfon. De la mateixa manera també podran accedir altres usuaris de la
CU+ sempre que existeixin places disponibles al pàrquing de la CU+.

✓

Els Professors de Medicina de la UVic disposaran de targetes.

✓

Visites externes concertades amb personal de la FUB podran accedir al
pàrquing trucant a través de l’intèrfon, sempre que hi hagi una comunicació
prèvia al PUNT (la persona que rep la visita ha d’enviar un @ amb 24 hores
d’antelació). Aquest criteri també s’aplica als industrials externs que hagin de
realitzar algun servei de manteniment o reparació de les instal·lacions.

ES PODRÀ ACCEDIR SENSE TARGETA?

La normativa de Gestió del Pàrquing està plantejada perquè l’accés SEMPRE es porti
a terme a través de la utilització de la targeta. NOMÉS es facilitarà l’accés a visites
puntuals i concertades que no portin targeta sempre que el destinatari de la visita
avisi com a mínim amb 24 hores d’antelació.
El pàrquing restarà obert a tothom els caps de setmana que hi hagi activitat.
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RECOMANACIONS

✓

No deixar el cotxe estacionat quan l’edifici tanca per finalització d’activitat als
vespres.

✓

Aparcar a l’espai de pàrquing més proper al lloc de treball. Per exemple el
personal que desenvolupa la seva activitat a l’edifici FUB que estacioni en el
pàrquing de l’esmentat edifici i els estudiants del Grau de Fisioteràpia hauran
d’estacionar al pàrquing de la FUB.

✓

Sense targeta es pot aparcar en el pàrquing de terra situat al carrer Ramon
Iglesias (capacitat per a uns 75 vehicles).

✓

Compartir cotxe bo i adoptant una actitud responsable amb el medi ambient.

✓

Desplaçar-se a peu o en bicicleta per combatre el sedentarisme i integrar
hàbits saludables.

ENTRADA EN VIGOR D’AQUEST PROTOCOL

El nou protocol entra en funcionament a partir del dia 3/09/19.
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