
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX II 
 

RECOMANACIONS GENÈRIQUES SOBRE EL DISSENY DE LA 
IMPLANTACIÓ DE LES TERRASSES EN CALÇADA  
_______________________________________________________________ 

 

S’entén per terrassa en calçada l’espai degudament autoritzat, ubicat en un espai 
lliure, fins el moment destinat a aparcament de vehicles, en domini públic, on es 
podran ubicar taules, cadires, para-sols tipus ombrel·la i d’altres, per a ús públic 
i annexos a un establiment de restauració. 

 

Les terrasses a la calçada s’hauran d’instal·lar complint les condicions 
d’accessibilitat, mitjançant la col·locació de tarimes de fusta, desmuntables i que 
garanteixin l’estabilitat necessària per a un ús públic. 

 

Les terrasses s’hauran de protegir lateralment per garantir la seguretat dels 
ocupants amb jardineres, baranes o d’altres elements, a aquests efectes, en 
funció de l’amplària del carrer i de la pròpia ocupació de la terrassa. 

 

La instal·lació de les tarimes haurà de permetre la normal circulació de les aigües 
d’escorrentia i la neteja i manteniment del sistema de sanejament municipal. 

 

Les taules, cadires, para-sols tipus ombrel·la i altres elements que es col·loquin, 
seran del material menys sorollós possible. S’han d’adaptar per provocar les 
mínimes molèsties possibles. 

 

Tots els elements instal·lats han d’harmonitzar entre si i amb l’entorn en 
cromatisme, materials i disseny. 

 

La qualitat dels elements descrits s’haurà d’ajustar al nivell exigit per 
l’Ajuntament: no es permetrà la instal·lació d’elements de baixa qualitat, 
deteriorats, etc., que representin un menyspreu per a l’estètica de les façanes i 
l’ornat públic. 

 

En termes generals, les característiques de cada un dels elements seran: 
 

a. Cadires i taules: seran preferentment amuntegables, d’alumini, acer 
inoxidable o combinat amb fusta.  

b. Para-sols (tipus ombrel·la): seran de material tèxtil, llisos i d’un sol color clar. 
El suport serà lleuger i desmuntable. No podran estar tapats pel lateral, ni 
ancorats a terra. No sobrepassarà el perímetre de la tarima.  

c. Tancaments laterals: Estructura formada per passamans d’acer galvanitzat o 
inoxidable de 50x8mm. Ancorats mecànicament a l’entarimat mitjançant una 
xapa doblegada en L de 100x70x40 mm., en mòduls aproximadament 



 
 
 
 
 
 
 
 

de 0’90x2 metres lligats entre si mecànicament. Els materials a utilitzar seran: 
travessers de fusta tropical o de pi roig tractat amb autoclau, ancorades 
mecànicament als muntants mitjançant perfils laminats en L de  
25 mm. 

d. Els materials a emprar seran: alumini, fusta, vidre de seguretat, metacrilat o 
combinació d’aquests materials, sempre i quan les 2/3 parts superiors del 
tancament siguin transparents. Els ancoratges i trapes en general que 
incorporin seran d’acer inoxidable o acer galvanitzat.  

e. Tots els elements de les terrasses hauran de ser fàcilment desmuntables.  
f. Les cadires i tendals podrien incorporar elements de publicitat propis de 

l’establiment o d’altres empreses esponsoritzadores que hi tinguin una relació 
directa, sempre que ho facin d’una forma discreta i no dominant en relació a 
l’element del que depenen.  

g. Tarima: Serà preferentment de fusta tipus tropical o de pi roig tractada amb 
autoclau. L’accés a la tarima serà sempre per la vorera. 

h. Reflectants: Les estructures han de tenir elements reflectants per tal de ser 
perfectament visibles pels vianants i vehicles inclús amb escassa il·luminació. 

 

El sol·licitant haurà de presentar una proposta definint perfectament tots i 
cadascun dels elements, i aquesta caldrà que es valori pels tècnics municipals 
competents que podran demanar les modificacions que siguin oportunes perquè 
pugui ser aprovada. 

 

En tot cas, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per raons estètiques i d’ornat, 
podrà rebutjar o prohibir mitjançant resolució motivada la instal·lació i 
permanència a les terrasses d’aquells elements que per motiu dels seus colors, 
materials, qualitats, característiques constructives o d’altres raons es considerin 
tècnica i/o estèticament inadequats a la finalitat pretesa, o retirada d’aquells que 
pel seu estat de degradació o deteriorament signifiquin una agressió a l’estètica 
de la zona. 





 


