INSTRUCCIÓ TÈCNICA RELATIVA A LES CONDICIONS PER A LA
INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES, COMPLEMENTÀRIA DE L’ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA DE L’ÚS DEL DOMINI PÚBLIC
a. Llargada màxima: ample de la façana de l’establiment a que dona
servei.
b. Profunditat màxima: en aparcaments longitudinals serà de 1,70 m
i per a aparcaments en bateria serà de 2,50 m. (aquesta
profunditat es podrà reduir en el cas que la terrassa afectés a la
circulació, a passos de vianants i segons informe de la policia
local)
c. Tanca perimetral de 0,90m a 1,00m d’alçada amb pannells de
fusta o similar que impedeixin el pas de nens o sortides de
cadires a la calçada.
d. En la instal·lació de tendalls o parasols es mirarà especialment
que la projecció horitzontal de les mateixes quedi sempre dins de
la zona d’ocupació. L’alçada lliure mínima en tots els punts sota
els tendallls o para-sols serà de 2,20 metres.
e. Els tendalls o para-sols han de ser de roba de lona o similar i de
color cru (blanc, os o similar).
f. En compliment de la Llei 42/2010 de mesures sanitàries davant el
tabaquisme, només podran estar tancats dos dels seus costats.
Aquests paraments laterals hauran de ser de material plàstic
totalment transparent.
g. El perímetre de la terrassa haurà d’estar protegit amb estructura
metàl·lica que suporti l’impacte o fregament dels vehicles sense
deformar-se ni fragmentar-se. Aquesta estructura tindrà una
alçada màxima de 1,00 m en els dos costats perpendiculars a la
façana, podent ser més alta al costat que queda a tocar del trànsit
amb l'eventual objectiu de suportar un tendall.
h. El terra serà de fusta, model “Tarima tecnològica eureka” o
similar, permetrà que la seva part inferior pugui discórrer les
aigües pluvials i aquesta part serà de fàcil neteja. El titular serà
responsable del manteniment i conservació de la instal·lació en
perfecte estat i neteja
i. No es permet la instal·lació de mostradors o altres elements per al
servei de la terrassa, que haurà ser atès des del propi local.
j. Les taules, cadires i qualsevol altre element mòbil seran recollits
al finalitzar l’activitat, vetllant de que la retirada dels elements
mòbils es realitzi sense provocar molèsties als veïns adjacents.
k. Tots els elements que ocupin la terrassa, taules i cadires, hauran
d’estar previstes de tacs de goma en la seva base a fi i efecte
d’evitar sorolls i hauran d’estar dins de l’espai de la terrassa.

Exemple model de terrassa unificat per a tot el municipi
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