ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
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OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES A
CALÇADA
L’Ajuntament recolza el sector de la restauració autoritzant la instal·lació de
terrasses a calçada, tant de manera permanent mitjançant tarimes, com
excepcionalment, mitjançant elements separadors de seguretat
Atenent al context actual d’afectació a l’activitat de restauració, aprofundint en la
implantació de mesures extraordinàries de suport, s’autoritzarà la instal·lació de
terrasses a la calçada mitjançant dues modalitats, en base a determinades condicions
tècniques:
a) Ocupació de caràcter permanent, mitjançant la instal·lació d’una tarima.
b) Ocupació de caràcter excepcional i lligada a la temporalitat de la situació
d’alarma sanitària, mitjançant la instal·lació d’elements separadors de seguretat
(jardineres).

Tramitació de les peticions

Per tal de poder instal·lar terrasses a calçada en qualsevol de les dues modalitats,
s’haurà de presentar la petició de llicència per a la instal·lació de terrasses mitjançant el
formulari corresponent correctament emplenat.
L’esmentat formulari es podrà descarregar des de la pàgina de tràmits de l’Ajuntament
de Sabadell cercant Terrasses o bé accedint directament des del següent enllaç
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=155
A l’apartat “Observacions” caldrà fer constar si la sol·licitud fa referència a:
 Temporada 2020-2021 (de l’1/05/2020 al 30/04/2021)
o

El càlcul de les taxes es basarà en el temps d’ocupació que s’autoritzi.

 Temporada 2021-2022 (de l’1/05/2021 al 30/04/2022)
o

El càlcul de les taxes es basarà en la temporada anual.
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La presentació de la petició no habilita a la instal·lació de la terrassa a calçada
fins a l’obtenció de la resolució favorable per part de l’Ajuntament.

Condicions tècniques
Les condicions tècniques genèriques en quant a l’espai públic per a l’obtenció de
la llicència d’ocupació favorable són les següents:
a) Es valoraran només quan no sigui possible la col·locació de la terrassa a la
vorera.
b) La via ha de ser d’un únic carril de circulació amb límit de velocitat màxima a 30
km/h.
c) La via ha de tenir cordó d’estacionament a la banda de la vorera de l’establiment
i a banda i banda de l’emplaçament de la tarima.
d) La tarima s’instal·larà davant l’establiment i sense superar la seva façana.
e) L’amplada de la tarima no superarà l’amplada del cordó d’estacionament existent
menys 10 cms en aparcaments en línia, i de 2,15 metres en aparcaments en
semibateria o bateria.
f)

En el cas d’existència de zones de càrrega i descarrega d’ús públic, places
d’aparcament per a persones de mobilitat reduïda, punts de recollida de residus
i places d’aparcament controlat es valorarà cada petició de manera individual.

g) No s’autoritzaran ocupacions de tarimes quan afectin a parades de transports
públics, reserves d’estacionament d’instal·lacions lligades a l’àmbit sanitari ni
lligades a entitats o serveis de protecció de sectors vulnerables (gent gran,
infància, personals discapacitats...) i a contra guals.
h) No s’autoritzaran ocupacions de tarimes quan afectin al funcionament i el
manteniment d’instal·lacions essencials de la ciutat sobre i sota rasant. (Ex.
tapes de registre de serveis urbans, com semàfors, xarxa d’abastament d’aigua,
telecomunicacions, clavegueram, etc., així com reixes d’embornals).

Les condicions tècniques específiques que hauran de complir les instal·lacions de
terrasses en calçada són les següents:
a) Ocupacions de caràcter permanent, mitjançant la instal·lació de tarima
Superfície de la tarima:
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El material ha de ser reciclable o reutilitzable al final de la seva vida útil



En cas d’elements de fusta, la seva superfície ha de garantir l’absència d’estelles
i disposar de certificat d’origen.



La superfície ha de ser d’un material resistent a 300 kg/m2 de sobre carrega
d’ús.



La superfície ha de tenir un grau de lliscament de C3 segons la UNE41901:2017.



La superfície ha d’atenuar el soroll a l’impacte.



Tot el perímetre disposarà d’un perfil metàl·lic d’acer inoxidable amb cantons
arrodonits, passos d’alliberament d’aigua i pintura antireflectant nivell 2.



Tot canvi de superfície i/o nivell en tota l’ocupació i en tota la zona de pas ha
d’estar marcada amb una cinta reflectant de perill.



L’estructura portant ha d’esser d’acer inoxidable i ha de permetre l’evacuació
correcte de l’aigua de pluja i la neteja viària de sota la tarima.



Han d’estar al mateix nivell longitudinal de la vorera contigua. En el cas que el
pendent del carrer no ho permetés s’hauria de proposar una solució als Serveis
Municipals mitjançant plànol de planta, alçat, secció i una memòria.

Barana:


La tarima disposarà a tots els cantons, menys el que toca la vorera, d’una barana
metàl·lica.



La seva alçada serà d’entre 1 a 1,20 metres.



No podrà ser escalable.



La separació màxima dels seus elements verticals o brèndoles serà 10
centímetres.



Els seus elements han de ser de baixa transmissibilitat tèrmica per no produir
cremades.



La resistència a força horitzontal ha d’esser 3.5 kN/ml. Aquesta haurà d’estar
certificada per un tècnic competent.



S’incorporaran elements reflectors en el sentit de la marxa dels vehicles, visibles
en cas d’absència de vehicles aparcats en el tram previ.

Altres instal·lacions:


No s’autoritzarà cap pas d’instal·lacions des de l’establiment cap a la tarima.
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b) Ocupacions de caràcter excepcional i lligada a la temporalitat de la situació d’alarma
sanitària, mitjançant la instal·lació d’elements separadors de seguretat (jardineres)
Aquest tipus d’ocupació es farà mitjançant una delimitació física de l’ocupació de la
terrassa a calçada mitjançant jardineres per garantir la seguretat.


El material ha de ser reciclable o reutilitzable al final de la seva vida útil.



En el cantons perpendiculars a la vorera es disposaran d’una o dues jardineres
que ocupin l’amplada del cordó d’estacionament assegurant els següents
paràmetres:
a) Davant un impacte d’un vehicle de 3500 kg a 20 kms/hora no pot perdre la
geometria ni la posició.
b) Davant un impacte d’un vehicle de 3500 kg a 50 kms/hora no pot perdre la
seva geometria i la posició no pot variar de més de 30 centímetres.



En el cantó paral·lel al cordó d’estacionament es disposarà una jardinera d’1
metre de longitud, deixant un espai de 50 centímetres entre elles i assegurant
els següents paràmetres:
a) Davant un impacte d’un vehicle de 2500 kg a 20 kms/hora no pot perdre la
geometria ni la posició.
b) Davant un impacte d’un vehicle de 2500 kg a 50 kms/hora no pot perdre la
seva geometria i la posició no pot variar de mes de 30 centímetres.



Les jardineres s’ompliran amb sorra i es guarniran amb plantes preferentment
vives.



El compliment dels paràmetres establerts haurà d’estar certificat per un tècnic
competent.

Per a qualsevol incidència o consulta podeu contactar amb la secció d’Ocupació
de la Via Pública: 93 745 34 00 / viapublica@ajsabadell.cat

