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Model de vetllador de les activitats de restauració del municipi segons el previst a la Disposició
Addicional de l'Ordenan<;:a municipal reguladora de I'ús del domini públic

1. Només s'admetran vetlladors del tipus para-sol (ombrel.la), tal 'i com es pot observar a les
següents imatges
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2. Els vetlladors seran totalment desmuntables i fora de I'horari d'ocupació, tots els elements
instal.lats en els vetlladors s'hauran de retirar a I'interior de I'establiment, a excepció deis
para-sois ancorats al terra, els quals s'hauran de plegar, i de les jardineres que, pel seu pes,
no puguin retirar-se, sempre que no obstaculitzin el pas deis vianants.

3. L'estructura del vetllador sera Ileugera i desmuntable amb una resistencia al vent mínima de
40 km/h. Les cobertes seran de materials textils , Ilises i d'un sol color, preferentment en
negreo

4. La projecció en planta del vetllador no podra sobrepassar en cap cas els Iímits de la terrassa.
5. Tots els components han de deixar una altura lIiure de pas de 2,20 m, com a mínimo
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6. Els vetlladors només podran estar tancats lateralment en dos deis seus costats, anomenats
paravents.

a. Els paravents han de ser enrotllables, solidaris als para-sois, sense cap estructura
addicional i de material no rígid i transparent

b. Els paravents no poden superar els Iímits de delimitació del vetllador.
c. Aquests paravents s'han de retira a partir de I'hora de tancament de I'activitat.

7. Es podra autoritzar únicament una Iínia de jardineres al Ilarg del vetllador amb les següents
característiq ues:

a. El material ha de ser unitari per a cada terrassa
b. Les dimensions han de ser d'un maxim de 0,50 metres d'amplada i de ,80 metres

d'al~ada.
c. Han de contenir plantes i aquestes han de ser natural, vives i d'una la~ada maxima

respecte del paviment d'1,40 metres.
d. Les plantes han d'estar sempre en bon estat de conservació, amb les puntes tallades i

el contorn de manera adequada per impedir que sobrepassin les mesures maximes
establertes.

e. Esprohibeix les imitacions artificials de les plantes de qualsevol material.
8. En el suposit que no sigui viable la instal.lació de jardineres, excepcionalment es podran

autoritzar la instal.lació de mampares amb les següents característiques:
a. AI~ada maxima des del paviment: 1,40 metres.
b. Han de ser de vidre transparent, sense estructura a la part superior. El vidre ha de' ser

de seguretat, de doble capa
c. Les seves parts opaques, en cas d'existir, no ha de superar els 0,80 metres d'al~ada

des del sol.
9. Les taules i cadires han de ser preferentment d'alumini, de fusta o de material textil, i han de

disposar d'elements de protecció (especialment tacs de goma en tots els seus peus i, en cas
que es pugin apilar, en tot els punts de contacte) per minimitzar el sorolltant en I'ús com en
la col.locació i retirada.

10. Cap element del vetllador no pot ser suport de missatges publicitaris, a excepció que sigui
autoritzat per l'Ajuntament. L'únic missatge permes és el raó social o el nom comercial de
I'establiment o concessionari.

11. S'hauran de retirar temporalment tots els elements instal.lats a requeriment de
l'Ajuntament amb ocasió de situacions o jornades especials (obres al carrer, actes,
manifestacions, diades festives, etc.)

12. Els titulars seran responsables del correcte manteniment de tots els elements instal.lats en la
seva ocupació.

13. Es prohibeix les instal.lacions electriques per a us privatiu de cap tipus (ni aeries, ni
soterrades) a la via pública. Si es necessita algun tipus d'il.luminació, aquesta ha de ser
autonoma.
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