INSTAL·LACIÓ DE TENDALS
REQUISIST I DADES A APORTAR AL PROJECTE/ MEMÒRIA TÈCNICA


REQUISITS TÈCNICS:



S’ha de garantir la lliure circulació dels vianants, evitant, en tot cas, la sobreocupació del carrer o zona del carrer.
En qualsevol cas, s’ha de deixar un espai mínim lliure, destinat al pas de
vianants, d’1,5 metres.
No s’autoritzarà la instal·lació de tendals a les voreres de menys de 4,5m.
Excepcionalment, i respectant la resta de limitacions, a les voreres amb amplada
mínima de 4 metres es podrà autoritzar la instal·lació de tendals, ajustant la
dimensió i el nombre de les taules i cadires a l’espai que s’hagi autoritzat.
Les dimensions dels tendals s’adaptaran a l’espai ocupat i delimitat pels
vetlladors.









ALTRES CONSIDERACIONS.







El color del tendal serà blanc cru.
Les mesures estandarditzades seran de 3.x3 o 3.5x3.5 per un mòdul quadrat
de 4 vetlladors.
Una vegada que el Servei autoritzi la implantació del tendal i prèvia notificació
s’haurà d’aportar el projecte tècnic visat pel col·legi professional corresponent.
Per la instal·lació del màstil del tendal a la vorera s’haurà de sol·licitar al Servei
d’Obres i Manteniment de l’Espai Públic el corresponent permís d’obres
menors.

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE/MEMÒRIA TÈCNICA.

S’haurà de presentar un projecte/memòria tècnica que tenint en compte la regulació
que en matèria de tendals es fa a la Ordenança de Mobilitat tingui els següents
continguts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Número de tendals sol·licitats
Mida de la vorera
Proposta d’ubicació i espai a ocupar
Espai ocupat pels vetlladors implantats
Plànol de la ubicació
Tipologia del tendal.



ASPECTES MÉS RELLEVANTS QUE HA DE CONTENIR EL PROJECTE/MEMÒRIA TÈCNICA..

DADES TÈCNICS DE L’EMPLAÇAMENT





Topografia i condicions físiques i
d’usos dels edificis de l’entorn
Requisits Normatius
Instal·lació de serveis públics tant a
cel obert com soterrats
Ubicació dels vials( amplada,
número, i amplada de les voreres )

DADES DE L’OBRA






Tipus d’obra.
Superfície a intervenir
Sol·licitant
Tècnic/ca redactor del
projecte
Fotografia de la situació
actual dels vetlladors

OBRA A REALITZAR




EXEMPLES D’INSTALACIÓ I GRAFIATS.
Exemples de plànol d’implantació de tendals.

Bases de subjecció al terre.

Plànol i estructura de tendal.

Sistema de implantació
dels tendals
Mesura i diàmetre del
mastil telescòpic.
Tipus de teixit i color
del tendal.

