INSTAL·LACIÓ DE PARA-SOLS(versió juliol-2021)
REQUISIST I DADES A APORTAR AL PROJECTE/ MEMORIA TÈCNICA
REQUISITS TÈCNICS:


PARA-SOLS AMB AUTORITZACIÓ PER POSAR TALLAVENTS.

 S’instal·laran a les voreres d’una amplada mínima de 4.5m.
 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’1,8 metres.
 Excepcionalment, i respectant la resta de limitacions, a les voreres amb una
amplada mínima de 4 metres es podrà autoritzar la instal·lació de para-sols amb
tallavents.
 Les dimensions dels para-sols s’adaptaran a l’espai ocupat i delimitat pels
vetlladors, ajuntant-lo a la dimensió i el número de taules i cadires de l’espai que
s’hagi autoritzat.
 S’autoritzaran UNICAMENT DOS TALLAVENTS que poden ser:
- part de darrera + 1 lateral o 2 laterals sense la posar la part de darrera,
mai seran opacs i en els casos que interfereixin sobre la visibilitat en la relació al
moviment de vehicles (al costat de guals, encreuaments etc.) els dos tallavents seran
completament transparents.


PARA-SOLS NO AUTORITZATS PER POSAR TALLAVENTS.

 S’instal·laran en voreres d’una amplada inferior a 4m.
 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’1,8 metres.
 Les dimensions dels para-sols s’adaptaran a l’espai ocupat i delimitat pels
vetlladors, ajuntant-lo a la dimensió i el número de taules i cadires de l’espai que
s’hagi autoritzat.
ALTRES CONSIDERACIONS.
 Seran de material tèxtil llisos i d’un sol color (blanc cru preferentment)
respectant la uniformitat de la resta de para-sols de l’entorn.
 No es podran ancorar a terra excepte en carrers amb voreres superiors a 7m, en
els casos que de manera excepcional s’hagin d’ancorar al terrasses justificarà
aquesta necessitat a la memòria tècnica.
 Deixaran una alçada interior com a mínim de 2.20 m. i no podran superar l’alçada
màxima de 3.5m.



Les mesures estandarditzades seran de 3.x3 o 3.5x3.5 per un mòdul quadrat de
4 vetlladors, a la resta s’adaptaran a la mida de la ubicació de la terrassa.
Una vegada que el Servei autoritzi la implantació del para-sol i prèvia notificació
s’haurà d’aportar el projecte tècnic signat i amb “assumeix tècnic” general del
projecte i en el cas d’estar acorat al terra estarà visat pel col·legi professional
corresponent i demanar la llicència d’obres menors al departament
corresponent.



PRESENTACIÓ DEL PROJECTE/MEMÒRIA TÈCNICA.

S’haurà de presentar un projecte/ memòria tècnica que tenint en compte la regulació
en matèria de PARA-SOLS tingui els següents continguts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Número de para-sols sol·licitats
Mida de la vorera
Proposta d’ubicació i espai a ocupar
Espai ocupat pels vetlladors implantats
Plànol de la ubicació i cotes de mides respecte a façana, calçada...etc
Tipologia del para-sol , definició dels tallavents a instal·lar ( si l’amplada de la vorera
ho permet).
7. Sistema d’ancoratge.

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

