ORDENANÇA MUNICIPAL DE TENDALS AMB VOLADA SOBRE LA VIA PÚBLICA
PRINCIPIS GENERALS
Article 1. Objecte
Aquesta Ordenança Municipal té per objecte la regulació de la instal·lació de tendals amb volada
sobre la via pública.
Article 2. Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació de la present Ordenança comprèn tot el terme municipal de Cabrils.
Article 3. Definició
Als efectes d’aquesta ordenança, s’entèn per:
TENDAL: coberta de lona que pot replegar-se i recollir-se contra la façana de l’edifici, que serveix
per fer ombra i protegir de l’intempèrie.
ZONA DE VIANANTS: vorera d’amplada mínima 2,50 metres, amb paviment diferenciat de la
calçada.
Article 4. Tendals autoritzables
Seran susceptibles d’autorització els tendals que s’ubiquin en locals comercials a nivell de carrer,
en edificis amb façana a zones de vianants, segons la definició establerta a l’article anterior.
A la resta de vials que no disposin de zones de viananats, es prohibeix la instal·lació de tendals
amb volada sobre la via pública.
Article 5. Regulació específica dels tendals
Les característiques i paràmetres per a la instal·lació dels tendals són les següents:
o
o
o
o
o

o

o
o

Que no tingui cap element físic d’ancoratge o suport al terra.
Que no tingui cap tipus de parament lateral.
La vela ha de ser de lona, no permetent-se cap altre material.
La longitud màxima de la vela desplegada serà d’1,50 metres.
L’extrem més baix de l’armadura del tendal haurà d’estar a una alçada mínima de 2,20 m,
permetent-se no obstant, que els penjats de tela que s’acostumen a col.locar en el frontal
puguin quedar a una alçada de 2,00 m.
Els seus elements complementaris (caixa, mecanismes, etc.) no podran sobresortir més de
20 cm del pla de la façana, ni situar-se per sota de 2,40 m a comptar de la rasant de la
vorera.
El tendal no pot incorporar cap tipus de retolació, anagrama o publicitat.
El color, la textura i la forma del tendal hauran d’integrar-se en la composició general de
l’edifici, de la façana i de l’element sobre el qual se suportin.

En la zona de vianants del CARRER EMÍLIA CARLES, al tractar-se d’un carrer inclòs en àmbit de
protecció del patrimoni històric-artístic del Pla General d’Ordenació Urbana de Cabrils,
s’estableixen les següents prescrpcions, en susbstitució de l’últim punt del paràgraf anterior:

o
o

La lona ha de ser de fibra acrílica de color cru, tintat en massa (300 g/m2) segons mostra
disponible al serveis tècnics municipals.
L’armadura del tendal i els seus elements complementaris (caixa, mecanismes, etc.) han
de ser d’al·lumini lacat plata.

Article 6. Ús i manteniment dels tendals
Els tendals hauran de restar obligatòriament recollits contra la façana de l’edifici, en els horaris que
l’establiment comercial no resti obert al públic.
Els tendals es conservaran en perfectes condicions d’ornat i manteniment. En els supòsits de
manca de manteniment, l’Ajuntament, per motius d’interès públic, ornat, salubritat, perillositat o
estètica, podrà ordenar l’execució de les actuacions necessàries per la seva neteja, reparació,
embelliment o conservació, a càrrec de l’interessat.
Article 7. Sol·licitud de llicència
La instal·lació de tendals es considera obra menor.
Només podran obtenir llicència per la instal.lació de tendals, els titulars d’establiments comercials
que tinguin en vigor la corresponent autorització per exercir l’activitat.
La sol·licitud de llicència haurà d’anar acompanyada d’una memòria descriptiva amb relació
exhaustiva dels materials a utilitzar, pressupost, plànols acotats a una escala mínima d’1:50.
(escala 1:20 en el cas de tendals en la zona de vianants del CARRER EMÍLIA CARLES) i
fotografies de l’estat actual de la façana.
El serveis tècnics municipals, en l’informe de la llicència vetllaran per la integració estètica dels
elements del tendal en l’edifici i en l’entorn.
L’Ajuntament es reserva el dret a no concedir la llicència per la instal·lació de qualsevol tendal
regulat en aquesta ordenança, quan per motius de seguretat, ornat, adeqüació a l’edifici, servituds i
altres circumstàncies, no sigui possible aquest atorgament.
La llicència per la instal·lació del tendal no comporta en cap cas una autorització per a l’exercici de
l’activitat de l’establiment comercial amb ocupació de la via pública.
Article 8. Condicions generals d’atorgament de les llicències
El titular de la llicència ha d’assumir totes les responsabilitats derivades de danys i perjudicis
causats directament o indirectament a l’Ajuntament o a terceres, per la instal·lació o el
funcionament dels seus mitjans mecànics, dins o fora de la via pública.
La llicència es concedeix únicament per a allò que afecta la competència municipal, llevat el dret
de propietat, i sense perjudici de tercers. No podrà ser invocada per eliminar o disminuir
responsabilitat civil o penal en què incorri el beneficiari en l’exercici de les seves activitats.
Article 9. Sancions
L’incompliment dels preceptes d’aquesta ordenança o d’alguna de les condicions imposades en la
llicència corresponent, serà sancionat amb multa dins de les quantitats autoritzades per les lleis i,
si s’escau, amb la retirada del tendal.

Article 10. Responsables
La responsabilitat del compliment d’aquesta ordenança correspon al titular de la instal·lació i de
l’instal·lador que l’hagi realitzat.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els tendals instal·lats en l’actualitat amb autorització municipal i que no s’ajustin a aquesta
ordenança, no podran restaurar-se totalment ni parcialment. En cas de substituir-se, hauran
d’adaptar-se a allò establert en aquesta ordenança.

