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Á atención do alcalde do Concello de Chantada.

Moción de Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular a

prol de garantir un itinerario peonil accesíbel.

Antom Fente Parada e Cruz Fernández Rodríguez, integrantes de pleno direito da Corporación do

Concello de Chantada e voceiros do grupo municipal Por Chantada-CUP, apresentan ao abeiro do

disposto nos artigos 94.1 e 94.2 do  Regulamento Orgánico Municipal  e 97.2 do  Regulamento de

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais a seguinte MOCIÓN para a

súa discusión e aprobación, se procede, relativa á  Moción de Por Chantada – Candidatura de

Unidade Popular a prol de garantir un itinerario peonil accesíbel.
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A tal efeito, apresentamos para a súa discusión, co alvo de suscitar a UNANIMIDADE da CORPO-

RACIÓN que permita a súa aprobación, a seguinte EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A atención das necesidades das persoas con discapacidade é un principio reitor da política social e

económica proclamado no artigo 49 da Constitución que obriga, por conseguinte, todos os poderes

públicos e que se inscrebe no direito internacional através da Convención sobre os dereitos das

persoas con discapacidade de 2006, ratificada polo Reino de España en 2007, que estabelece que

os poderes públicos deberán asegurar que as vías públicas sexan accesíbeis para as persoas con dis-

capacidade. No cumprimento deste mandato, deberán identificar e eliminar obstáculos e barrei-

ras de acceso (art. 9.1).

Neste sentido, o  texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da

súa inclusión social, aprobado por Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro , dispón

que as condicións básicas de accesibilidade dos espazos públicos urbanizados serán esixíbeis nos

termos estabelecidos regulamentariamente (art. 25.1).

A regulación concreta na materia figura recollida na  Orde TMA/851/2021, do 23 de xullo, pola

que se desenvolve o documento técnico das condicións básicas de accesibilidade e non discri-

minación para o acceso e a utilización dos espazos públicos urbanizados.

A dita disposición impón a necesidade de garantir o uso e a circulación de forma segura, cómo-

da, autónoma e continua de todas as persoas polos itinerarios peonís,  isto é,  polos espazos

públicos destinados principalmente ao tránsito de peóns (art. 5.1). Para iso, recolle unha serie de re-

quisitos, entre os que podemos destacar a necesidade de que os ditos itinerarios linden coa liña

de fachada a nivel do chan ou, de non ser posíbel, de que se usen pavimentos táctiles para sinalalos

[art. 5.2.a)] e de que conten cunha anchura e cunha altura libres de paso non inferiores a 1,8 m

[art. 5.2.b)] e a 2,2 m [art. 5.2.c)], respectivamente.

Esta regulación pretende que as persoas con discapacidade visual poidan contar cun elemento de re-

ferencia para orientárense e que non se ocupe o seu espazo inmediato. Así o recoñeceu a Sala do

Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo na súa Sentenza 354/2019, do 11 de febreiro, en

que anulou unha ordenanza que permitía autorizar a instalación de terrazas nesa superficie.

En numerosos puntos do casco urbano de Chantada faise patente un incumprimento claro da norma-
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tiva en materia de accesibilidade, pois existen terrazas instaladas no espazo próximo á liña de facha-

da sen que exista un pavimento táctil indicador do itinerario peonil substitutivo. Isto supón, como

razoa o Tribunal Supremo, unha limitación do dereito de mobilidade polos espazos públicos das

persoas con discapacidade que, no caso de Chantada, alcanza unha intensidade preocupante  e

que se está producindo coa total connivencia do Goberno municipal que leva anos adiando o debate

e aprobación dunha ordenanza acorde cos tempos, as necesidades e os diferentes intereses en conco-

rrencia, así como adiou sempre adaptar a mobilidade da vila ás persoas con mobilidade reducida. 

O cumprimento desta regulación técnica debe entenderse como unha cuestión de primeira orde, por

canto implica garantir a igualdade de dereitos das persoas con discapacidade visual e poñer fin a si-

tuacións de discriminación que conculcan o principio de igualdade, valor superior do noso orde-

namento xurídico e núcleo duro da nosa Constitución (arts. 1.1 e 14, cf. STC 51/2021, do 15 de

marzo).

Por todo o exposto anteriormente e agardando acadar a UNANIMIDADE, o grupo municipal Por

Chantada-CUP propón ao Pleno da Corporación do Concello de Chantada o seguinte ACORDO:

1.- O Concello de Chantada manifesta o seu compromiso de respectar os dereitos das persoas

con discapacidade e de garantir a accesibilidade universal dos espazos públicos.

2.- O Pleno da Corporación demanda da Xunta de Goberno Local que condicione as autoriza-

cións para a instalación de terrazas a que non se sitúen no espazo inmediato á liña de fachada

e a que deixen unha anchura e unha altura libres de paso de 1,8 m e de 2,2 m, respectivamen -

te.

3.- O Pleno insta a Xunta de Goberno Local para que requira os estabelecementos que conten

con terrazas para que garantan que deixen libre o espazo inmediato á liña de fachada, cunha

anchura e cunha altura mínimas de 1,8 m e de 2,2 m, respectivamente.
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4.- As actuacións descritas nos puntos anteriores serán recollidas nun informe do Goberno

municipal que será elevado ao Pleno e conterá as actuacións substanciadas en cumprimento

desta moción e os puntos en que o itinerario peonil siga sen ser accesíbel nun prazo máximo

de seis meses.

Chantada, na data da sinatura dixital.

GRUPO MUNICIPAL POR CHANTADA – CANDIDATURA DE UNIDADE POPULAR
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