Accés d’escúters
elèctrics acreditats

Què es un escúter? És un producte de suport per
a la mobilitat. S’equipara amb una cadira de rodes
motoritzada pel que fa a l’accés al transport públic quan
compleixi les condicions de seguretat i utilització que
s’estableixen a la prova pilot.
Reglament de viatgers. Cal complir les normes d’ús
del transport recollides al Reglament de Viatgers, que es
pot consultar a tmb.cat. La normativa que cal aplicar als
escúters és la mateixa que la de les cadires de rodes.
Al bus:
——Pugeu i baixeu per la porta central per fer servir la
rampa d’accés
——A l’interior del vehicle, situeu-vos a l’espai reservat
——Feu ús del cinturó als vehicles que en tinguin
——Col·loqueu-vos en sentit contrari a la marxa i
recolzeu-vos al respatller
Al metro:
——Entreu i sortiu-ne per les portes senyalitzades
——Ubiqueu-vos a la zona reservada per a les cadires
de rodes
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Per determinar els criteris del nou reglament d’accessibilitat
que es preveu aprovar pròximament, TMB ha signat un
conveni amb la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Autoritat del
Transport Metropolità i TRAM que permet continuar amb la
prova pilot que determinarà les característiques de l’accés
dels escúters elèctrics.

1. Requisits d’accés
——L’escúter ha d’estar a la llista de vehicles admesos
publicat, que pots consultar al web barcelona.cat/
accessible.
——L’usuari ha de situar a l’escúter la placa identificativa,
facilitada per l’Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat (IMPD).
——L’usuari ha de portar l’acreditació personal i lliurar-la
quan el personal l’hi sol·liciti.
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2. On obtenir l’acreditació personal
i la placa identificativa?
En el cas de complir amb els requisits, podeu sol·licitar
l’acreditació per a la prova pilot al Servei d’Atenció al Públic
de l’IMPD.
Carrer València, 344, planta baixa.
08009 Barcelona.
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h,
i a la tarda en hores convingudes si demaneu
cita prèvia.
Com arribar-hi:
Girona
6, 19, 33, 34, 47, H10, D50, V19 i B24
Per a més informació, sereu atesos al correu electrònic
sap@bcn.cat o al telèfon 934 132 775.
L'Acreditació
personal pot ser
requerida per
qualsevol empleat
de TMB

