REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I MOBILITAT
Àmbit de Territori
157/D-12/12

BAN
FAIG SABER:
El passat 16 de juny de 2012 va ésser inaugurat el nou Passeig Marítim de la nostra ciutat, i amb l’objectiu
de garantir la significació de l’actuació duta a terme des d’aquest Ajuntament, es valora la conveniència de
recordar la regulació continguda en la vigent Ordenança sobre instal·lacions a l’espai públic, en relació als
elements, mobiliari hostaler i instal·lacions que s’hi puguin ubicar:

1.L’article 5 estableix que L’Ajuntament decidirà els llocs que puguin ésser objecte d’ocupació, així com el
nombre màxim de cada modalitat d’ús.

2.L’article 37 determina el següent:
Es prohibeixen en les terrasses la instal·lació de tendals, marquesines i similars.
Només serà permesa la instal·lació de para-sols d¡acord amb el model oficial fixat per l’Ajuntament.
Igualment resten prohibides les tarimes a les terrasses.
1.
2.
3.
4.

Tenen consideració de terrasses els espais del domini públic, degudament senyalitzats, on
s’ubiquen taules, cadires i para-sols, per ús públic.
El mòdul tipus vetllador el constitueix el conjunt format per una taula i quatre cadires, presumint que
ocupen una superfície de 2,25 metres quadrats (1,50x1,50).
A l’expedient d’autorització s’emetrà informe en relació a l’impacte paisatgístic del disseny i dels
elements i de la seva percepció visual, acústica i olfactiva.
La instal·lació de terrasses compliran amb les normatives generals d’ocupació de la via pública,
barreres arquitectòniques, i s’ajustaran a les següents condicions:
4.1 Els para-sols i cobertes dels vetlladors hauran d’ésser de material tèxtil o similar suportats per
elements lleugers totalment desmuntables. No s’acceptaran en cap cas paraments laterals tret
de la col·locació d’elements vegetals.
4.2 Les taules, les cadires i altres elements auxiliars de les terrasses que s’instal·lin a la via pública
o que es vegin des d’aquesta, han d’harmonitzar entre si i amb l’entorn en el cromatisme, els
materials, el disseny i la il·luminació.
4.3 La senyalització del perímetre de les terrasses i dels vetlladors sobre la vorera o espai públic,
es farà marcant els angles de la cantonada amb una línia de 5 cm d’ample per 30 cm de
llargada, amb pintura deleble.
4.4 No es permetrà cap tipus de publicitat en cap dels elements o mobiliari de les terrasses, l’únic
missatge d’identificació ha de ser la raó social de l’establiment concessionari. No s’admet la
incorporació de marques ni codis de productes. La identificació serà impresa o pintada
directament damunt el material que constitueix el paravent o para-sol i sempre amb el vist i plau
del Departament de mobiliari urbà de l’Ajuntament.
4.5 La part més baixa del para-sol tindrà una alçada mínima de 2,10 metres i màxima de 2,30
metres, el perímetre del para-sol no podrà dur afegit cap tipus de faldó.
4.6 Els para-sols seran de colors llisos, no estaran permesos els estampats ni les franges.
S’unificaran els colors en els espais públics de la Ciutat, la Rambla, Dalt la Vila, etc.

Convé puntualitzar que, l’harmonia, la qualitat i l’equilibri d’aquest nou espai comú és una responsabilitat
compartida entre l’Administració i la ciutadania, amb el ben entès que, és imprescindible garantir, entre
tots, uns nivells òptims de benestar i de qualitat de vida.
Així ho faig públic, per a general coneixement i compliment.
L’Alcalde de Badalona,
Xavier Garcia Albiol
Badalona, 18 de juny de 2012

