Institut Municipal de Persones amb Discapacitat - Drets socials
Informe en matèria d’accessibilitat relatiu als continguts del document: “Proposta de modificació de
l’ordenança de terrasses - Desembre 2017”.

Article 11. Itinerari de vianants accessible.

a) L’article 5 de l’Ordre VIV/561/2010 permet, de manera excepcional, estretaments puntuals en
l’amplada de l’itinerari de vianants accessible. No obstant, aquesta excepcionalitat es aplicable
únicament a zones urbanes consolidades, és a dir, espais públics urbanitzats ja existents, on la
configuració o naturalesa morfològica de l’entorn construït no permet aplicar el requeriment genèric.
En aquest context, entenem que la ubicació de qualsevol element de mobiliari urbà, no pot
condicionar l’amplada de pas no inferior a 1,80 m que defineix l’itinerari de vianants accessible.
Proposem eliminar “la qual es pot reduir de manera excepcional a 1,50m”.

b) Considerant que una de les condicions que ha de complir l’itinerari de vianants accessible és la de
transcorre adjacent a la línia de façana, entenem que indicar que “s’ha de mantenir un espai lliure
de pas, preferentment entre la façana i la terrassa”, pot comportar confusió.
Proposem eliminar “preferentment entre la façana i la terrassa”.

c) L’apartat 3 d’aquest article s’exposa un seguit de situacions excepcionals que han de permetre
situar terrasses adossades a les façanes; així:
- raons tècniques que determinin la impossibilitat de situar-les a la zona exterior de la vorera;
- quan resulti una distància més ample per al pas dels vianants;
- quan la terrassa s’integri millor en l’entorn.
No considerem adequat fer referència expressa a aquestes casuístiques, ja que per si soles no
haurien de condicionar els requeriments normatius que defineixen l’itinerari de vianants accessible.
D’altra banda, és evident que no totes les línies de façanes limiten itineraris de vianants i, en aquest
sentit, són susceptibles de disposar terrasses adossades.
Entenen que caldria una redacció d’aquest article més restrictiva que no pas l’actual, per evitar que
es pugui interpretar com un calaix de sastre d’argumentari favorable a aquesta possibilitat.
Proposem eliminar el text, “Excepcionalment, les terrasses... s’integri millor en l’entorn”.
Proposem un redactat alternatiu: “En aquells casos en que l’itinerari de vianants accessible no
transcorri adjacent a la línia de façana, es valorarà la disposició de terrasses adossades a la façana
previ informe favorable de la Ponència de Terrasses i d’un informe de l’Institut Municipal de
persones amb Discapacitat. En qualsevol cas, caldrà garantir l’ús no discriminatori i la circulació de
forma autònoma i continua de totes les persones”.

Article 18. Característiques generals dels elements de terrasses.
Entenem que el disseny d’aquests elements de mobiliari urbà ha d’estar subjecte a requeriments
d’accessibilitat i seguretat com ara:
- assegurar la seva detecció a una alçada mínima de 0,15m mesurats des del nivell del terra,
- no presentar sortints de més de 10 cm,
- no presentar cantells vius,
- senyalitzar els paraments verticals transparents.
Proposem incloure aquests requeriments en la redacció de l’article. En qualsevol cas, cal incorporar
aquests criteris de disseny a tots els elements de terrasses continguts a la Secció 4.
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Article 20. Para-sols.
Considerem necessari afegir un apartat amb un requeriment específic en relació als elements de
protecció dels buits de l’espai públic quan es retiren els para-sols.
Proposem afegir una apartat: “7. Els elements de protecció del buits hauran d’estar enrassats amb el
paviment circumdant.”

Article 63. Infraccions molt greus.
L’apartat e), inclou com a infracció molt greu “reduir amb l’excés d’ocupació autoritzada l’ample lliure de
la vorera de forma que pertorbi greument o impedeixi els pas de vianants o dificulti el pas a persones
amb mobilitat reduïda”.
Considerem necessari especificar com a molt greu la infracció de disposar mòduls adjacents a la línia
de façana, encara que l’ample de vorera permeti el pas de vianants, en aquells casos en que la
llicència no autoritzi aquesta disposició.

Disposició addicional segona.
Les obligacions que en matèria d’accessibilitat han de complir els establiments de pública concurrència,
més enllà de la seva catalogació, no estan condicionades al moment en que es “realitzin canvis
substancials a l’interior de l’establiment”.
La normativa vigent, estableix que els establiments existents susceptibles d’ajustos raonables, han de
complir amb les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació; és a dir, és una obligació no
supeditada a canvis d’activitat o intervencions per obres. Entenen que l’ordenança no pot referenciar un
requeriment (“realitzin canvis substancials a l’interior de l’establiment”) que no s’adequa al que
estableixen normatives de rang superior.
Cal tenir present que les intervencions d’adequació en matèria d’accessibilitat, no han d’incidir
necessàriament sobre els principis de conservació a que estan sotmesos els bens patrimonials.
En aquest context, entenem que el punt 1 d’aquesta disposició no s’ajusta a normativa.

Disposició transitòria segona. Llicències vigents a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança.
Pels mateixos motius exposats per a la Disposició addicional segona, entenem que l’apartat b)
d’aquesta disposició no s’ajusta a normativa. El compliment de les condicions d’accessibilitat
establertes a l’article 29, no poden estar supeditades al moment en que “es duguin a terme canvis
substancials a l’interior del local”.

Tècnic en accessibilitat

