FULL INFORMATIU D’IMPLANTACIÓ DE TERRASSES
(VETLLADORS/OMBREL·LES/TENDALS)
REQUISITS GENERALS
 El titular de l’establiment no pot tenir cap deute amb l’Ajuntament (taxes, tributs,
sancions o multes coercitives).
 Compliment quan s’escaigui de la normativa en matèria d’accessibilitat (adaptació
serveis sanitaris, accessos, etc.). Per a aquest efecte es tindrà en compte l’aforament
de l’establiment més el del vetlladors.
REQUISITS TÈCNICS:








No s’autoritzarà la instal·lació de vetlladors a les voreres de menys de 3,5m.
S’ha de respectar el mobiliari urbà existent.
S’ha de garantir la lliure circulació dels vianants, evitant, en tot cas, la sobre-ocupació
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.
Excepcionalment, i respectant la resta de limitacions, a les voreres amb amplada
mínima de 3 metres es podrà autoritzar la instal·lació de vetlladors, ajustant la
dimensió i el nombre de les taules i cadires a l’espai que s’hagi autoritzat.
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.

PRESENTACIÓ DE PROJECTE.
S’haurà de presentar una memòria tècnica que tenint en compte la regulació que en matèria
de vetlladors i/o tendals es fa a la Ordenança de Mobilitat tingui els següents continguts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Número de vetlladors i/o tendals sol·licitats
Mida de la vorera
Proposta d’ubicació i espai a ocupar
Espai ocupat per cada mòdul de taula i cadires i/o tendal
Plànol de la ubicació
Altres elements a instal·lar (ombrel·les,jardineres,tanques laterals etc...)

ALTRES CONSIDERACIONS.
 EL mòdul tipus de vetllador està constituït per una taula i 4 cadires enfrontades dos a
dos.
 Per taules quadrades o rodones de costat o diàmetre igual o inferior a 0,70 metres es
considerarà una superfície teòrica per cada vetllador de 1,70x1,70 metres quadrats.
 Quant per les dimensions de l’espai disponible no fos possible instal·lar quatre cadires
es deurà instal·lar mobiliari de dimensions reduïdes que caldrà aportar en el projecte.
 Caldrà delimitar el perímetre amb una ratlla de color blanc de 10-20 cm. d’acord amb
les mides i indicacions dels servis tècnics d’inspecció.

 Exemples d’esquemes i plànols d’implantació de vetlladors i/o tendals.
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