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EL QUE SUBSCRIU formula sol·licitud a l’Excma. Sra. Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de
Barcelona, en els termes següents:

PETICIÓ
Tràmit Genèric de Registre Electrònic

DADES DE LA SOL.LICITUD
Exposició de fets i raons : Que lONCE es una Corporació de Dret Públic, de caràcter social i les seves
finalitats es dirigeixen a la consecució de lautonomia personal, la plena integració, la igualtat real i
efectiva doportunitats, la no discriminació i laccessibilitat universal de les persones cegues i amb
deficiència visual greu.
LONCE té la voluntat de collaborar amb aquest Ajuntament en lobjectiu comú daconseguir una Barcelona
més accessible per a totes i tots i, sobretot i més concretament, per millorar alguns aspectes de
lOrdenança municipal de terrasses que poden tenir una incidència directa en la mobilitat i autonomia de
les persones cegues i amb deficiència visual greu que integren el collectiu dafiliades i afiliats a lONCE.
Petició : Les aportacions que es fan en aquest escrit es fonamenten en la normativa aplicable i, en
especial, en la Llei 13/2014, de 30 doctubre, Decret 135/1995, de 24 de març i lOrdre VIV/561/2010 d1 de
febrer. Així doncs, els suggeriments a lesmentada Ordenança municipal de terrasses es concreten en els
següents punts segons document que s'adjunta.

DOCUMENTS APORTATS
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DELEGACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA

el
ANYS

Sepúlveda, 1 Barcelona 08015
T:(+34)932381111
www.once.es

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Qui subscriu En/Na.
, amb DNI núm.
amb domicili a
carrer
que actua en representació de l'Organització Nacional de Cecs
Espanyols (ONCE), amb CIF Q-2866004-A, com a Delegat Territorial de Catalunya, segons
I'acord del Consell General de I'ONCE de data 14 de gener de 2015 i segons escriptura
formalitzada davant del notari de Madrid,
, el dia 26 de gener de
2015, número de protocol 259, manifesta:
Que I'ONCE es una Corporació
dirigeixen

a la consecució

efectiva d'oportunitats,

de Dret Públic, de carácter

de I'autonomia

la no discriminació

personal,

la

social i les seves finalitats

plena integració,

i I'accessibilitat

la igualtat

es

real i

universal de les persones cegues i

amb deficiencia visual greu.
L'ONCE té la voluntat

de col·laborar

amb aquest Ajuntament

una Barcelona més accessible per a totes i tots i, sobretot
alguns aspectes de l'Ordenanca
en la mobilitat

i autonomia

col·lectiu d'afiliades
Les aportacions

comú d'aconseguir

i més concretament,

per millorar

municipal de terrasses que poden tenir una incidencia directa

de les persones cegues i amb deficiencia visual greu que integren el

i afiliats a I'ONCE.

que es fan en aquest escrit es fonamenten

especial, en la Llei 13/2014,
VIV/561/2010

en I'objectiu

de 30 d'octubre,

Decret

135/1995,

d'l de febrer. Així doncs, els suggeriments

de terrasses es concreten

en la normativa

aplicable

i, en

de 24 de rnarc i l'Ordre

a I'esmentada

Ordenanca municipal

en els següents punts:

1.- Modificació de I'article 5 en els apartats, lIetres "h,i,p"
a) En els apartats "h, i", cal afegir al parágraf següent:
Aquesta regulació diferenciada

contemplada

i estar d'acord amb la normativa

en aquests dos apartats haura de tenir en compte

vigent de promoció

de I'accessibilitat

i supressió de barreres

arquitectóniques.
b) Afegir el següent en I'apartat 2 "p":
De la mateixa manera aquesta regulació diferenciada
vigent de promoció

d'accessibilitat

haurá d'estar d'acord amb la normativa

i supressió de barreres arquitectóniques.

2.- Modificació de I'article 9, punt 2 de l'ordenanca.
Es pro posa la redacció següent:
2. Si hi ha diferents establiments confrontants, i la longitud d'ambdós espais ocupats de forma
contínua per les terrasses mesurada, en paral-lel a la facana supera els 10,00 metres, les
terrasses hauran de mantenir entre elles una separació útil mínima d'l,80 metres, sense
obstaculitzar en cap cas I'espai de pas accessible per als vianants.
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3.- Modificació

de I'article

Cal afegir un nou punt, "f",
f) A la senyalització

10 de I'ordenanca.
que tindrá la següent redacció:

podo tactil per a persones cegues i deficients

visuals.

La seva argumentació
es basa en que en la senyalització podo táctil, aquests elements
senyalitzadors són fonamentals per a I'orientació pels carrers de les persones amb discapacitat
visual severa, i faciliten cercar els encreuaments i parades de bus. Si els elements descrits en
aquesta normativa
estan propers o sobre els senyals podo tactils, poden ocasionar
desorientació i/o topades amb les terrasses per part de les persones cegues i deficients visuals
greus.

4.- Modificació

de I'article

11, punt 2.

Es proposa la següent redacció:
En carrers de vorera diferenciada, s'ha de mantenir un espai lliure de pas, entre la facana i la
terrassa, no inferior al 50% d'amplada total de la vorera, i un mínim d'acord amb les normes
vigents de promoció de I'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectóniques,
no inferior
a 1.80 metres.
5.- A I'article 11, punt 3.
Cal doncs suprimir aquest punto
En cap cas, les terrasses es podran situar adossades a la facana fins i tot els xamfrans. Segons la
normativa vigent, es descriu com a itinerari de vianants accessible el que "discorrerá sempre
de manera confrontant o adjacent a la línia de facana o elements horitzontals que materialitzi
físicament ellímit edificat a nivel! de terra".
Si als xamfrans les terrasses se situen a les facanes deis edificis, s'incompleix la normativa
vigent, a més de crear un gran perjudici a les persones amb discapacitat visual, ja que la seva
línia d'orientació implica seguir la línia deis edificis i les terrasses col·locades a les facanes són
un entrebanc que pot causar desorientació i/o topades amb els diferents elements de les
terrasses.
6.- Modificació

de I'article

12.

Es proposa la següent redacció:
En carrers de plataforma única s'ha de respectar I'itinerari de vianants accessible, així com el
pas de vehicles d'ernergencies. En els casos on la configuració de la urbanització condicioni els
passos, es poden adoptar solucions alternatives,
previ informe favorable de la Ponencia
Técnica de Terrasses i d'un informe favorable de l'lnstitut Municipal de Persones amb
Discapacitat.
7.- Modificació

de I'article 19. Punt 2.

Es proposa la següent redacció:
A partir de I'hora de tancament de la terrassa, i mentre I'establiment de restauració o assimilat
romangui obert, es permet I'apilament temporal de taules i cadires a I'espai d'ús públic,
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separat de la terrassa de la facana, deixant un espai IIiure de vianants accessible, d'acord amb
la normativa vigent d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectóniques.
Si durant aquest
temps es IIiguen les taules i cadires, les cadenes o els altres sistemes de subjecció han d'anar
protegits amb goma o plastic per minimitzar el soroll en la col·locació o retirada.

8.- Modificació de I'article 24. Punt 3.
Es propasa la següent redacció:
Aquest mobiliari s'ha de col-locar dins de I'espai delimitat de la terrassa i computa a efectes
d'ocupació amb un mínim de superfície d'l,OO x 1,20 metres. En cap cas es col·locaran a les
facanes deis establiments aquests elements com a publicitaris de la terrassa.

9.- Modificació de I'article 27. Punt 2.
La seva argumentació

és básica, ja que és molt comú. Es propasa la següent redacció:

L'element en qüestió s'ha de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa. En cap cas es
col·locaran a les tacanes deis establiments aquests elements com a publicitaris de la terrassa i
o productes que se serveixen.

10.- Modificació deis annexos.
Es pro posa la següent redacció:
En les distancies mínimes de les terrasses esquematitzades
gráficament
en l' Annex 1, es
reservara una amplada sense cap element que dificulti la visibilitat en els diferents elements
urbans i en els edificis en especial:
-Guals/pas de vianants: Hi haura d'haver una distancia mínima lliure d'lm des deis guals en
una amplada mínima de Sm.
-Bancs: Hi haura d'haver hi una distancia mínima lliure d' 3m al costat del seient i 1 m, a la
resta.
-Carrils bicis situats sobre la vorera: els cicles i bicicletes

no podran circular

per les voreres,

IIevat que hi hagi un carril especialment reservat per a aquesta finalitat es reservara
amplada de Sm sense cap element que dificulti la visibilitat
-Senyalització podo táctil per a persones cegues i deficients visuals: 1,00 metre

una

Per tot aixó se sol·licita:
Que es tinguin en consideració

les aportacions

manifestades

i tinguin

nava ordenanca de Terrasses que ha de tenir present en tot mom

seva plasmació a la

I'accessibilitat

i mobilitat

de les persones amb discapacitat visual.
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