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PU - rNsrlrltr DEL PA|SATGE URBÀUnitat:

, major d'edat, actuant e

a President, del GREMI DE FLEQUERS DE BARCELONA

a efectes de notificacions a Barcelona (08009), carrer Pau Claris L34, pral., mitjançant

el present escrit MANIFESTA:

Que dins el termini estableft per la formulació dãl'legacions al projecte inicial

de modificació de l'Ordenança de Terrasses de lAjuntament de Barcelona, mitjançant

el present escrit, com a entitat amb interès directe amb el coneixement de la norma,

formula les següents AL.LEGACIONS,

PRIMERA.- Manifesta el sotasignat en nom i representació de l'entitat GREMI DE

FLEQUERS DE BARCELONA, que el projecte de modificació de l'Ordenança de

Terrasses en tràmit en aquest moment i que ha estat iniciativa del Gremi de

Restauració conjuntament amb lljuntament de Barcelona, hauria d'haver comptat,

abans d'arribar en aquest estadi de la tramitació, amb la participació prèvia dels

membres de la Comissió Tècnica de Terrasses.

Aquesta participació es tradueix amb la informació del text, fent arribar a mans

als membres de l'esmentada Comissió, els quals han format part de manera activa en

les sessions convocades per lAjuntament de Barcelona per I'estudi i desplegament de

lhnterior Ordenança, de I'acord entre Ajuntament de Barcelona i Gremi de Restauració

amb I'entrega del text marc proposat per ambdues institucions.

Facilitar la informació, de forma directa, a les organitzacions amb incidència en

l'aplicació de l0rdenança dona transparència, participació i facilita el consens en la

redacció del nou text normatiu proposat.

SEGONA.- Un cop arribat al punt en que la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat,

en la seva sessió celebrada el dia 1 de febrer de 2018, va acordar aprovar inicialment

la modificació de l'Ordenança de Terrasses amb un text consensuat per l'Ajuntament

de Barcelona i el Gremi de Restauració, i estant aquest a informació pública, dins de

termini, formulem les següents consideracions:

äüllffiffilffitffillllllllll
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a) Punt Setze de la prooosta de modificació: Aft. 24,3:

Proposem suprimÍr dimensions. Amb lbbjectiu de simplificar lhplicació de la

normativa i la tasca inspectora que ha de vetllar pel seu compliment entenem seria

convenient recollir en lbrdenança que el mobiliari auxiliar s'ha de col'locar dins l'espai

delimitat per la terrassa.

b) Punt Vint de la proposat de modificació: A¡t. 31 bis:

El primer punt dhquest nou afticle imposa als empresaris organitzar el seu

negoci amb lbbligació dhtendre als clients directament a la terrassa, puntualitzant que

en cap cas s'accepta que els propis clients hagin dhnar a recollir les consumicions a

l'interior de I'establiment.

De l'estudi de la normativa no es desprèn la justificació tècnica nijurídica que

supotti aquesta prohibició, prohibició que limita lbferta comercial i de serveis dels

operadors econòmics.

La modalitat de règím d'autoseruei amb consum a la terrassa no es novedos.

Està implantat sense que hagi comportat ni especials ni concrets problemes de

convivència o mal us de lbspai públic per sobre de qualsevol altre modalitat de seruei.

El text normatiu objecte d'estudi ha de tenir com objectiu principal la regulació

per paft de I'Ajuntament de Barcelona de la utiliEació dels bens de domini públic per la

seva afectació a l'ús general en un marc de convivència entre els ciutadans, i el

sistema de règim d'autoseruei de les consumicions no el vulnera.

L'article 3 de la Llei 18/2017 del'L dhgost de comerç, serueis ifires de la

Generalitat de Catalunya estableix que les activitats comercials i la prestació de serveis

es fonamenten, entre d'altres, en aquests dos principis:

a Principi general de llibeftat dbmpresa en el marc de l'economia de mercat,

dins una lliure i lleial competència, modulada per les condicions i les

restriccions excepcionals, necessàries, proporcionals i objectives, que han

d'estar fonamentades en raons imperioses, d'interès general.

Principis dbbjectivitaÇ claredat i transparència i mínima intervenció de les

administracions públiques.
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La regulació del punt primer de l'article 31 bis de la proposta normativa

shllunya del respecte als principis generals que determina de la Llei autonòmica

catalana.

Per l'exposat proposem la supressió dhquest punt, en el sentit dhdmetre la

possibilitat del consum en terrassa pels establiments que ofereixen els seus productes

en règim dhutoservei, i, en concordança, la supressió de lãpaÉat gì de I'afticle 65

(punt Vint-i-cinc de la prooosta) de lOrdenança on es tipifìca com a infracció lleu

el no atendre al client directament a la terrassa.

En relació al segon punt de lãrticle 31 bis en el que lljuntament s'imposa com

a garant del compliment de les condicions salarials dels treballadors vetllant que

s'ajustin al que determina el conveni col'lectiu de treball aplicable. Es aquesta una

tasca municipal que supera lbbjecte de regulació del text normatiu de I'Ordenança de

Terrasses. L'Ordenança de Terrasses ha de vetllar per la correcta ocupació de l'espai

públic conforme llicència, regulant lbrdre, vigilància, manteniment i neteja d'un espai

comú als ciutadans, la via pública.

L'Ajuntament de Barcelona amb la proposta de regulació formulada en el punt

segon de lhftícle 31 bis, envaeix unes comoetències reseruades a lãmbit laboral. La

vigilància i control de les condicions laborals es competència exclusiva de la inspecció

de Treball i Seguretat Social en viftut de la Llei 23120t5 de 21 de juliol, ordenadora del

sistema de inspecció de Treball i Seguretat Social. Es aquesta Administració la que

vetlla pel compliment de les condicions salarials dels treballadors a través de cossos

especialiüats amb la matèria, com son els inspectors de Treball i el cos de

subinspectors laborals.

Les competències exclusives regulades per la Llei 23120t5 no poden ser

envaides per l'Ordenança municipal de Terrasses. Per les raons exposades entenem

que no li correspon a la inspecció municipal de llicències dbcupació de la via pública

vetllar, estudiar i analitzar el compliment per part dels operadors econòmics, de la

normativa laboral, i menys, preveure sancions per l'incompliment de la mateixa, pel

que proposem la supressió d'aquest punt del projecte d'Ordenança.
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c) Gràfic de la paq. 22 del orojecte de modificació de l'Ordenança:

Autobús referencia a lãft. 10 annex 1 interpretació gràfica:

Proposem pel que fa a les distàncies a parades d?utobús, es determinin

aquestes en funció de les dimensions dels autobusos que paren a las parades, i que

siguin els serveis tècnics del Districtes els que estableixin la distància, donat que

conviuen a la nostra ciutat autobusos de diferents dimensíons (autobús doble, autobús

senzill, autobús de barri)

d) Gràfic oag. 26 del oroiecte de modificació d0rdenanca¡ Guals

dhccés a vehicles referencia a I'aft. 10 annex 1 interpretació
gràfica.

Interpretem que en aquest gràfic tan sols es té en compte si es pot aparcar en

el vial. Proposem incloure que si existeix algun element de protecció del gir cap a

lhccés al gual (ex. escocell) fos possible la separació a 1 m.

Per tot l'exposat, el GREMI DE FLEQUERS DE BARCELONA sol'licita de

I'Ajuntament de Barcelona, s'analitzi, es valori i sãpreciïn les al'legacions formulades i

es tingui a aquesta organització com a part interessada, amb voluntat de participació,

en I'estudi i preparació de la modificació de l'Ordenança de Terrasses de lAjuntament

de Barcelona, en garantia de la defensa dels drets del col'lecüu al que representa.

Barcelona, 20 de març de 2018.

GERENT INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISSATGE URBA I LA QUALITAT DE

VIDA. A¡UNTAMENT DE BARCETONA. Avda Drassanes 6-8
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