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DECRET

REGIDORIA DE TURISME I COMERÇ
Identificació de l'expedient: Exp. Gest. Núm. 4315/2017

DECRET.- Mitjançant Decret de data 20 de maig de 2013 es va aprovar un plànol
provisional d’alineacions d’ocupació de la via pública del passeig de Vara de Rey,
vigent fins a la finalització de les obres de remodelació del mateix de juny de 2013. Per
d’alineacions de l’ocupació de la via pública de la Plaça del Parc.
Estant propera la finalització de les obres de remodelació del Passeig de Vara
de Rey i de la Plaça des Parc, i atesa la nova configuració dels citats espais, es
pública aptes per a l’ocupació durant l’any 2017, per part dels establiments de
restauració ubicats a la zona.
En aquest sentit, per part dels Serveis Tècnics Municipals s’ha elaborat un
plànol d’alineacions que conjuga l’ús general del Passeig de Vara de Rey i la Plaça
des Parc, amb l’ús privatiu de zones dels mateixos per part del establiments de

DECRET

restauració actualment implantats a la zona del passeig de Vara de Rey i la Plaça des
Parc.
Per altre lloc, la comissió de Control del PEPRI de sa Penya, la Marina i zona
d'Eixample de Vara de Rey de data 24 de març de 2017 a proposta dels serveis
tècnics municipals de nucli històric en el seu informe núm. 34/17 de 16 de març, ha
acordat l'aplicació d'uns criteris específics per a

l'ocupació de la via pública amb

elements de mobiliari urbà admissibles a les noves zones aptes per a l’ocupació de via
pública, com a conseqüència de l'actual Projecte de remodelació de Vara de Rey,
Plaça des Parc i el seu entorn.
Els serveis tècnics han adaptat i concretat els assenyalats criteris als plànols
d’alineacions, segons consta a les pautes del seu informe núm. 46/17 de 5 d’abril.
Considerant d’aplicació les normes de la vigent Ordenança municipal d’Ocupació de la
Via Pública i de zones privades, així com les normes aplicables del PEPRI de sa
Penya, la Marina i zona d'Eixample de Vara de Rey, aquesta Regidoria estima precís
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considera convenient l’aprovació d’un nou plànol d’alineacions de les zones de via

Número : 2017-2243 Data : 08/04/2017

altre lloc, mitjançant Decret de data 10 de juny de 2013 es va aprovar un nou plànol

que es facin públics els criteris acordats per la Comissió de Control així com les noves
delimitacions per a l’any 2017.
Al mateix temps, atesa la imminència de la temporada de setmana santa i de la
temporada d’estiu, considera precís que es determini una data a quo per a la
presentació de sol·licituds per part dels titulars d’establiments de restauració
interessats.

A la vista del que s’ha exposat anteriorment, mitjançant el present i en virtut de les
facultats que em foren delegades mitjançant Decret de data 24 de juny de 2015

PRIMER.- Aprovar el plànol d’alineacions de zones aptes per a la ocupació de la via
pública per part d’establiments de restauració del Passeig de Vara de Rey, de la plaça
des Parc i del seu entorn per a l’any 2017 que s’adjunta com a annex I, deixant sense

SEGON.- Que es publiqui el nou plànol de zones aptes per a la ocupació, a la pàgina
web de l’Ajuntament i a la seu electrònica, juntament amb els criteris acordats pel la
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efecte els aprovats anteriorment.
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RESOLC:

Comissió de Control del PEPRI de Sa Penya, la Marina i zona d'Eixample de Vara de
Rey de data 24 de març de 2017 i a les pautes d’ocupació que s’adjunten com a annex

TERCER.- Que s’obri el termini de presentació de sol·licituds d’ocupació a les zones
aprovades des del dia següent de la publicació de l’anunci en un dels diaris de major
difusió, havent-se de presentar les mateixes de conformitat al model específic
normalitzat per aquestes sol·licituds

QUART.- Informar que contra aquest Decret, que exhaureix la via administrativa, es
pot interposar:
a) Directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de
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II.

l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
b) Un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d'un
mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions publiques.
Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició, que es
produirà pel transcurs d'un mes des de la seua presentació sense que s'hagi notificat
la resolució expressa del mateix, podrà interposar-se el recurs contenciós
administratiu, en el termini de sis mesos a partir del dia següent a la desestimació

de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i amb la Llei 39/2015,

Eivissa,
LA REGIDORA DELEGADA

En don fe
EL SECRETARI ACCTAL.

(Document signat electrònicament al marge)
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de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
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c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13
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presumpta.
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ANNEX I

Relació de terrasses segons ordenació 2017 amb indicació de superfície màxima,
possibilitat d’’ampliació màxima (Vara de Rey) i núm. màxim de para-sols (Vara de Rey)

EstablimentTitular Activitat

Ml
M2
M2
Parasols
Façana Terrassa Ampliació (VdR)
6,22

38,39

20,13

1 (+1)

2

BAR FORN CAN SANS

7,39

19,80

28,14

1 (+1)

3

BAR VARA DE REY

6,04

20,88

17,60

1 (+1)

RTE CAN ALFREDO

5,50

29,47

19,12

1 (+1)

5

GELATO IBIZA

5,37

17,37

21,52

1 (+1)

6

LA CAVA

6,10

30,26

19,03

1 (+1)

7

HOTEL MONTESOL

19,33

101,18

22,44

4(+1)

8

RTE TOSCANO

5,71

19,11

19,16

1 (+1)

9

RTE SA BRISA

11,47

42,28

16,93

2 (+1)

RTE LA BUFALINA

5,38

23,37

24,14

1 (+1)

11

CAFETERIA ES REPÒS

9,79

47,92

15,84

2 (+1)

12

HARD ROCK CAFE

31,57

108,53

16,01

6 (+1)

4

10

NORD

SUD

Plaça d’es Parc
13

(antic) SUNSET

64,63

14

BAR RESET

27,20

15

BAR UNION

31,58

BAR MADAGASCAR

56,88

17

BAR PALCO

24,68

18

BAR PURA VIDA

32,11

19

BAR VILA CAFÉ

31,90

20

BAR HERRY’S

61,22

LA TABERNA DEL PARQUE

62,74

RTE CENTRAL PARK

29,47

RTE LOCALS ONLY

30,06

24

BAR A’MAR IBIZA

29,09

25

BAR OUT OF TIME

46,47

26

EL PATIO DE LOS PASAJEROS

69,50

27

HOSTAL EL PARQUE

102,84

16

NORD

21
22
23

SUD

Jaume I
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DECRET

Pg Vara de Rey

ANNEX II
Criteris de delimitació de les zones d’ocupació de vies públiques amb ús de
terrasses i dels elements de mobiliari admissibles a l’àmbit de Vara de Rey, Plaça
d’es Parc i entorn.

I – CRITERIS DE DELIMITACIÓ DE LES ZONES D’OCUPACIÓ

3. La distribució del nombre de para-sols i la superfície i delimitació d’OVP al qual pot
optar cadascun dels comerços es resol segons les següents pautes:


El comerç sol·licitant haurà de disposar de la corresponent llicència municipal
d’activitat de local de restauració.



La situació dels para-sols es realitzarà pel criteri de proximitat al propi comerç,
no admetent-se zones d’ocupació segregades, a excepció dels casos en els
quals s’hagi de preveure un pas transversal.



El nombre de para-sols -de dimensió estàndard 4x4m- es correspondrà amb la
dimensió lineal de façana de l’establiment sol·licitant directament confrontant
amb la zona admissible d’ocupació. Es computarà a raó de 1 para-sol per cada
4m de façana, no computant i despreciant-se a tal efecte la fracció sobrant.



Els límits d’ocupació de cada local es preveuran prioritàriament en coincidència
amb alguna de les franges transversals d’empedrat de granet que travessen el
passeig de façana a façana o, alternativament, amb la projecció de l’àmbit
d’ocupació d’un dels para-sols d’ubicació prefixada.



Aquest criteri haurà de conjugar-se -a fi de garantir la total permeabilitat
circulatòria per a vianants entre l’espai central i voreres laterals- amb la
limitació en la continuïtat de la zona d’ocupació per a terrasses -sempre dins de
la franja prevista- per a reserva de passos transversals per a vianants. Dita
limitació s’estableix en una seqüència màxima de 6 para-sols sense pas
transversal, equivalent aproximadament a 25m de longitud.

DECRET

2. Estant les zones de terrassa previstes deslligades del pla de façana –i no sent, per
tant, aplicable l’art.30de l’Ordenança d’Ocupació de Via Pública de la ciutat d’Eivissas’admeten zones d’ocupació, els límits de les quals no necessàriament hagin
d’ubicar-se estrictament dins de la projecció perpendicular dels límits laterals de
l’establiment sobre l’espai públic.
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1. La delimitació general de les zones d’ocupació per a terrasses admissibles a tot
l’àmbit de Vara de Rey coincidirà amb la delimitació de l’àmbit diferenciat mitjançant
paviment enrajolat -enfront al paviment continu de l’àmbit d’espai lliure d’ús públicprevist al projecte de Remodelació de Vara de Rey, Plaça d’es Parc i entorn. Dit àmbit
és acord als límits d’ocupació establerts a l’art.83.7 del PEPRI. S’adjunta Annex amb
plànol d’ocupacions.

Número : 2017-2243 Data : 08/04/2017

Al Passeig de Vara de Rey:

El criteri establert de seqüència màxima ininterrompuda de 6 para-sols es
reflectirà en el repartiment del nombre de para-sols de manera que el seté
para-sol requerirà d’una dimensió de façana computable equivalent a 8
para-sols, és a dir, una longitud de façana mínima de 32m.



Els passos transversals per a vianants entre l’espai central i voreres laterals es
situaran preferentment en zones properes als portals de les escales de veïns i
tindran una amplada útil mínima de 1,40m lliures de zones d’ocupació i
para-sols, així com de qualsevol element de mobiliari urbà (bancs,
jardineres,...).Quan aquest condicionant resulti en una incompatibilitat entre la
disposició de dits elements i l’ubicació prefixada de para-sols, deurà impedir-se
l’autorització d'instal·lació del para-sol en qüestió i limitar-se l’autorització
d’ocupació en conseqüència.



En cap cas podrà indicar-se amb pintura sobre el paviment la zona d’ocupació
autoritzada.

4. El nombre de para-sols i la superfície d’OVP al qual pot optar cadascun dels
comerços podrà ampliar-se -condicionadament i sense adquisició de cap dret a
renovació- sempre i quan es compleixin totes les condicions següents:

 Quan el local colindant al qual correspongués pel criteri de proximitat la
superficie sol·licitada no disposi de la corresponent llicència municipal
d’activitat de local de restauració o, disposant d’ella, es pugui acreditar
documentalment l’existència d’un acord de cessió de la superfície en qüestió.
 Quan l’ampliació sol·licitada no superi la dimensió màxima corresponent a un
únic para-sol i el seu àmbit d’influència.

DECRET

 Quan l’ampliació sol·licitada correspongui a una superfície d’ocupació colindant
amb la corresponent al propi local

Número : 2017-2243 Data : 08/04/2017





Estant les zones de terrassa previstes en contacte immediat amb el pla de
façana, els seus límits laterals es deuran preveure en aplicació de l’art.30 i la
Disposició Transitòria de l’Ordenança d’Ocupació de Via Pública de la ciutat
d’Eivissa .

II – CRITERIS TIPOLÒGICS I D’ÚS DEL MOBILIARI
Poden considerar-se admissibles a les ocupacions de vies públiques amb ús de
terrasses els elements de mobiliari que compleixin els següents condicionants
tipològics i d’ús:


Els elements autoritzables seran: taules i cadires; i dins el mateix espai,
para-sols, estufes, un moble auxiliar i un cartell amb informació de
l'establiment, segons especificacions dels següents apartats.
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A la Plaça d’es Parc i entorn:

La retirada diària de l’espai públic deurà realitzar-se de manera silenciosa i
sense impacte acústic, a partir de l’hora de tancament de l’establiment. En cas
d’utilització de cadenes de subjecció, cal que siguin protegides amb plàstic o
goma, per evitar l’impacte acústic.



L’apilament de taules i cadires a l’espai d’ocupació de terrassa autoritzat
s’admet única i exclusivament dins de la franja horària compresa entre les 2.00
hores i les 9.30 de l’endemà. Fora d’aquest horari no es permet en cap cas
l’apilament de taules i cadires a l’espai d’ús públic; el mobiliari haurà de ser
íntegrament enretirat a l’interior del local o –només en cas d’activitat del local
corresponent- recol·locat o romandre en disposició d’ús dins de la zona
d’ocupació.



En cap cas s'envairan els escocells de l’arbrat, ni amb mobiliari ni amb cap
tipus de paviment ni amb cap tipus d’objecte.



No seran autoritzables els cadafals, les tarimes, les superfícies anivelladores ni
altres elements fixos.



No estarà permès el mobiliari amb publicitat comercial aliena incorporada. No
es considerarà publicitat a aquest afecte el nom comercial del local o la raó
social, que podrà figurar en els respatllers de les cadires amb tipografia
discreta.



Tot el mobiliari s’haurà de conservar sense desperfectes, i en correcte estat de
conservació i neteja.



Serà d’obligat compliment per part del titular de la llicència la retirada del
mobiliari de terrassa quan l’Ajuntament necessiti utilitzar l’espai per activitats
lúdiques i/ o culturals.



Deurà justificar-se la capacitat de l’establiment per a l’emmagatzemament al
seu interior de la totalitat del mobiliari de terrassa (taules, cadires, para-sols,
estufes,...).



Els locals tindran un termini d’un any per adaptar-se a les condicions
establertes a les presents especificacions.

Taules i cadires


Les taules i cadires seran de material que no generi impacte acústic,
preferentment de fusta i loneta. Qualsevol altre material serà revestit amb
fundes i coixins de lona de material tèxtil (no plastificat).



Aquestes lonetes es permeten d'estampat llis, admetent-se el nom de
l’establiment gravat als respatllers de les cadires. El color serà blanc cru
(RAL-1013).

Número : 2017-2243 Data : 08/04/2017
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Tots els elements han de ser mòbils i fàcilment movibles, i s’han de retirar
diàriament de l’espai públic.

DECRET





Cada establiment haurà d’utilitzar mobiliari uniforme.



Les taules seran de planta quadrada de màxim 80x80 cm, rectangular de
màxim 80x120 o circular de diàmetre màxim 80cm.



No s’admet faldó ni rètol perimetral, així com cap tipus d’element penjant en tot
el perímetre.



L’acabat de les teles serà en material tèxtil, no plastificat, de color llis blanc cru
(RAL-1013), sense rètol ni identificació del local.



Les teles utilitzades seran, ignífugues i no propagadores de flama segons
CTE-DB SI en front a estufes o elements d’il·luminació propers.



La projecció vertical del para-sol sobre el paviment no podrà superar els límits
de l'ocupació de la via pública autoritzada i s’adaptaran a l’ordenació de l’arbrat
existent, no admetent-se perforacions del mateix para-sol en interferència amb
el tronc.



El titular de la llicència haurà de mantenir-lo en perfecte estat de conservació i
neteja.



Entre la part més baixa del para-sol i el paviment, haurà d’haver-hi una alçada
mínima de 2,20 m i no es poden sobrepassar els 3,20m d’alçada màxima.



Els possibles tancaments laterals s’ajustaran a les especificacions admeses
segons Acord de data 4/11/2016 i posteriors modificacions de la Comissió de
Control del Pepri de sa Penya, la Marina i zona d'Eixample.

I, en funció de l’àmbit concret de l’ocupació autoritzada, els para-sols també
compliran:
Al Passeig de Vara de Rey:


A Vara de Rey s’admet únicament la disposició de para-sols segons ordenació
específica i singular prevista en el marc del projecte de remodelació del
Passeig de Vara de Rey, Plaça d’es Parc i entorn. A més de tot l’esmentat, dita
ordenació específica també preveu:



Ubicació segons projecte
Model de para-sol únic i estandarditzat de les següents característiques:
 Dimensió de 4m x 4m
 Peu central, sense base, ancorat mitjançant inserció en orifici al
paviment, segons solució constructiva tipus de projecte

Número : 2017-2243 Data : 08/04/2017

Seran de forma quadrada

Codi Validació: 7GAMYEKCAKENTJY367423F26R | Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 14



DECRET

Para-sols



Els para-sols autoritzats podran mantenir-se al seu lloc de col·locació en hores
fora d’activitat, plegats, sense necessitat de ser retirats diàriament. No obstant,
quan el local estigui tancat més d'un mes seguit hauran de ser retirats, deixant
l’orifici d’inserció al paviment tancat, sense ús i enrasat amb el paviment.



Deurà sol·licitar-se autorització per a la seva instal·lació, aportant documentació
tècnica justificativa de l’efectiu acompliment dels punts anteriors.

Els para-sols seran independents, de base plana, desmuntables i plegables, i
deuran retirar-se diàriament de l’espai públic a l’hora de tancament de l’activitat
de la terrassa.



Dimensió màxima i preferent en planta 4,00 x 4,00m.



Sempre i únicament en espais no susceptibles de protecció mitjançant tendals
segons PEPRI



Els tendals seran acords a l’art. el PGOU i a l’art.88.5 del Pepri de Sa Penya,
La Marina i Vara de Rey. Per tant, entre d’altres limitacions no superaran en
cap cas els 2,50m de volada màxima.



La projecció vertical del tendal sobre el paviment no podrà superar els límits de
l'ocupació de via pública autoritzada.



Els establiments i locals que disposin de tendals autoritzats podran fer ús de
possibles tancaments laterals només si son ajustats a les especificacions
admeses segons Acord de data 4/11/2016 i posteriors modificacions de la
Comissió de Control del Pepri de sa Penya, la Marina i zona d'Eixample.

Cartells dins l’ocupació


Els establiments que disposin de llicència d’ocupació de la via pública per situar
elements de restaurants, bars o cafès i cafeteries podran situar, dins l’espai
autoritzat i durant l’horari permès, un únic cartell amb informació de
l'establiment.



El cartell amb informació de l’establiment será preferentment de ferro, fusta o
pissarra, de dimensions màximes: 1,00 m (alçada) x 0,60 m (amplada) x 0,60 m
(profunditat) , sense parts que sobresurtin de la base o que puguin constituir
perill per als vianants, especialment per als invidents i per a altres persones
discapacitades.



Només podran dur informació pròpia del local, sense publicitat aliena, no es

DECRET

Tendals
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A la Plaça d’es Parc:

podran penjar dels arbres ni del mobiliari urbà, ni col·locar de forma que
perjudiquin a tercers.
Estufes i calefactors exteriors



No es permetrà la instal·lació d’estufes elèctriques separades de façana



Les demés, s’han de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa, i no als
límits sinó sempre entre les taules i a una distància mínima de dos metres (2m)
respecte el pla de façana i respecte de qualsevol altre element de mobiliari
urbá, tals com para-sols, fanals, arbrat, etc



S’han de retirar diàriament de l’espai públic a partir de l’hora de tancament de
l’activitat de la terrassa.



No es permetrà la instal·lació d’estufes de gas que tenguin els cremadors i la
zona de foc sense la deguda protecció. Només es permetrà la utilització de
dispositius que mantinguin la flama dins vidre o similar i tenguin protecció per
evitar les cremades.



Per obtenir llicència per a qualsevol tipus de dispositiu, serà necessari
presentar una declaració responsable de la persona titular de l'establiment on
s'hi indiqui:




Que les estufes compten amb el distintiu CE, i que compleixen la
normativa aplicable a aquest efecte i les instruccions del fabricant quant a
la col·locació.
Que es troben a una distància mínima de seguretat de 2m de qualsevol
para-sol o tendal o d’altres elements, com poden ser línia de façana,
arbres o fanals.
Que, per a la utilització d’estufes, compleix amb els requeriments
següents:






Que complirà amb les condicions d’utilització del fabricant de les
estufes i les indicades a l’article 7 de la ITC MIE APQ 5; aquest
darrer només per a les estufes de gas.
Que manté en vigor l’assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi la totalitat dels elements de l’ocupació de la via pública o,
si és el cas, de la zona privada d’ús públic (segons la Llei 7/2013,
de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici
d'activitats a les Illes Balears).
Que disposa d’extintors de pols ABC, eficàcia 21A-113B, en un
lloc fácilmente accessible.
Que les estufes o els calefactors seran retirats de la via pública en

Número : 2017-2243 Data : 08/04/2017

El nombre màxim d’estufes autoritzable està limitat segons la potència total
instal·lada: les estufes de gas: fins a un màxim de 700W tèrmics/m2 i les
estufes elèctriques: fins a un màxim de 120W potència elèctrica/m2.
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S’admeten elements de climatització de l’exterior, elèctrics o de gas butà o propà,
segons les condicions següents:





tancar l’establiment.
En el cas d'estufes de gas, que dins del local no s’emmagatzemen
més de dues bombones de gas de menys de 15 kg, que el local
no està en soterrani ni comunica amb aquest i que disposa d’una
ventilació permanent de 70 cm2 amb una obertura a la part inferior
a menys de 15 cm del terra del local; o bé que les bombones
s’emmagatzemaran dintre d’un armari destinat exclusivament a
aquestes amb una ventilació permanent amb l’exterior, amb una
superfície de ventilació superior a 1/100 de la superfície de la
paret o fons de l’armari d’acord amb el punt 2 de la ITC-ICG-06

Tots els aparells de climatització exterior hauran d’estar contemplats a la
corresponent llicència d’activitat, que deurà revisar-se i actualitzar-se en cas
necessari.

Queda prohibida l’ocupació de la via pública amb aparells musicals, televisors,
ràdios, altaveus o qualsevol altra mitjà audiovisual, així com els corresponents
cablejats. En cap cas, tampoc, es podran recolzar, penjar, lligar o ancorar a
l’arbrat o qualsevol altre element urbà.



S’admeten jardineres o testos únicament com a elements de separació lateral
–mai com delimitador permanent- entre diferents operadors en el cas que dues
terrasses tinguin assignats dos mòduls contigus. Per tant, mai es disposaran
com a element de separació cap a l’espai d’ús públic i sempre hauran de
situar-se dins del perímetre autoritzat.



En cap cas podrà coexistir mes d’una línia de testos o jardineres per a la
separació entre dos operadors. Dita línia tindrà vegetació uniforme.



Els testos o jardineres tindran unes dimensions màximes de de 0,40 m d’alçada
i 0,80 x 0,40 m de base i quan es col·loquin alineats tindran un mínim de 0,40
m de separació entre ells i cap a qualsevol altre element de mobiliari urbà.



Per damunt de la seva alçada màxima de 0,40m, els testos o jardineres
contindran única i exclusivament plantes vives i bardisses en bon estat, amb
una alçada de les plantes no superior a 1,00 m respecte al paviment.

Mobiliari auxiliar


S’admet un únic moble auxiliar de dimensions màximes: 0,90 m (alçada) x 0,60
m (amplada) x 1,00 m (longitud). Haurà de ser de fusta, harmonitzant amb la
resta dels elements, amb rodes. No es podrà utilitzar com a barra de servei, ni
per manipular aliments.

Enllumenat


A les ocupacions de terrasses de Vara de Rey -separades de façana- s’han

DECRET

Jardineres
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Aparells musicals

A aquesta escomesa podran connectar-se única i exclusivament elements
d’il·luminació solidaris o ancorats sota els para-sols, que no impedeixin que es
pleguin.



En qualsevol altre cas, no es permet la instal·lació de fonts d’il·luminació
elèctriques separades de façana, devent en aquest cas de ser autònoma i
sense connexió a la xarxa elèctrica.



En cap cas, tampoc, es podrà recolzar, penjar, lligar o ancorar a l’arbrat o
qualsevol altre element urbà cap mena de font d’il·luminació.



La llum serà monocromàtica amb temperatura de color entre 1000K i 3000K
(llum càlida).



Tots els aparells d’enllumenat exterior hauran de ser adequats per a ús exterior,
amb els següents graus d’estanqueïtat mínima per a cada element :
 IP66 per a compartiment òptic.
 IP44 per a l'allotjament d'equips auxiliars.



Tota instal·lació d’enllumenat exterior haurà de ser executada per un
instal·lador autoritzat i haurà d’estar contemplada a la corresponent llicència
d’activitat, que deurà revisar-se i actualitzar-se en cas necessari.
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previst canalitzacions soterrades per a el cablejat entre els para-sols fixes
incorporats a l’ordenació específica del passeig i les arquetes exteriors
previstes a l’efecte davant de cadascun dels locals i aferrades a façana. El
titular de l’ocupació serà responsable de la dotació del cablejat, del seu
correcte manteniment i de la seva prolongació cap a el quadre general elèctric
situat a l’interior del local; aquesta prolongació es deurà resoldre de forma
íntegrament oculta, sense cap mena de cablejat, caixa, ni dispositiu visible a
l’exterior del local. En cap cas s'accedira a l'arqueta exterior mitjançant
instal.lació vista de superfície a la façana, devent-se comunicar dita arqueta
directament amb l’interior.



Segons directrius aprovades mitjançant Acord de data 4/11/2016 de la
Comissió de Control del Pepri de sa Penya, la Marina i zona d'Eixample,
segons les quals


Han de formar part de tendals enrotllables o para-sols de color blanc,
amb els quals deuran ser solidaris, plegables, sense estructura
addicional i de material no rígid
Tot possible element d’ancoratge al paviment no sobresortira en cap cas del
nivell de paviment, devent quedar perfectament ocult -també sense
sobresortir- quan dit ancoratge no estigui en ús.
 Han de ser totalment transparents per damunt d’un metre d’alçada
 Han de situar-se totalment dins de l’àmbit d’OVP autoritzat i no poden
coincidir amb el límit de parcel·la
 Només es poden col·locar simultàniament a dos costats del para-sol o
tendal
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Paravents laterals






Seran permesos únicament del 1/11 al 30/4
Podran desplegar-se únicament en cas de vent o pluja
Quan l’establiment romangui tancat, es recolliran juntament amb tots els
demés elements de la terrassa.
Els paravents deuran formar part de tendals enrotllables o para-sols
acords amb la normativa aplicable, administrativament autoritzats.

Elements expressament prohibits










Cablejats no ocults de qualsevol tipus, ni en suspensió, ni per damunt el
paviment, ni en façana
Mampares
Qualsevol element d’alçada superior a 1,00m
Neveres i/o elements de cocció.
Il·luminació amb efectes de color o intermitències.
Qualsevol tipus d’element acústic extern o de megafonia.
Aparells i sistemes d’emissió i reproducció audiovisuals
Actuacions en viu
A més, els elements de la terrassa no es poden recolzar, lligar o ancorar a
l’arbrat o d’altres elements urbans.
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No s’admet a les terrasses en cap cas:
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