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NORMATIVA QUE REGULA LES CONDICIONS PER A LES 
LLICÈNCIES DE VETLLADORS A L'AV. GAUDÍ 

Antecedents 

En atenció a la saturació existent en quant a l'ocupació de la via pública 
(vetlladors) a l 'Avinguda Gaudí i per tal de compatibilitzar els interessos 
públics que incideixen, en data 3 de gener de 2005 es van suspendre 
temporalment, a l'empara d'allò que estableix l'article 2.3 i 48 de 
l'ordenança sobre l'ús de les vies i espais de la ciutat de Barcelona 
(aprovada per acord del Consell Plenari en data 27 de novembre de 1998), 
l'atorgament de noves llicències d'ocupació de la via pública (vetlladors) de 
l'Avinguda Gaudí de l'Eixample de Barcelona. 

El Serveis Tècnics definiran en el termin i de sis mesos i en relació als trams 
de l'Avinguda Gaudí compresos entre el c/Indústria i Cò rsega i entre el 
c/Còrsega i Rosselló les possibles ubicacions de nous vetlladors. 

Els vetlladors existents amb llicència en vigor i que siguin uti litzats es 
mantindran en les mateixes condicions que varen ser atorgats. Es 
defineixen uns espais que actualment no estan ocupants i que seran junt 
amb els existents el màxim nombre de vetlladors que es podran donar en 
tota l'avinguda . Aquest nous espais queden definits en els plànols adjunts i 
segons la numeració de 1 a 7. 

Condicions per a les llicències d'ocupació de l'av. Gaudí: 

Tant en el supòsit que es produeixin baixes a les actuals llicències, com en 
els nous espais autoritzables que a data d'avui no estan ocupats, aquests 
podran ser autoritzats en els supòsits següents: 

Es defineix com a mòdu l base un quadrat de 1,5 x 2,10 metres, cada 
quatre mòduls base queden coberts per un parasol. 

El vetllador es podrà situar en l'espai que quedi en el f ront del local en 
una distància màxima de 16 metres a les dues bandes de l'eix de la 
façana del local. El conjunt dels vet lladors a concedir haurà de situar-se 
dintre de la franja dels 32 metres. Aquesta condició serà solament 
d'obligat compliment per a les noves llicències . Les ja vigents es 
mantindran mentre no es donin de baixa. 
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Les llicències es concediran per ordre de sol·licitud i d'acord amb el 
número de registre d'entrada sempre i quan el local disposi de la 
corresponent llicència d'activitat i cont rol inicial. 

El nombre de mòduls autoritzables per local en l'andana central de l'av. 
Gaudí serà de 12, 8 o 4. 

L'atorgament d'una llicència d'ocupació a la via pública està condicionada 
al compliment del Codi d'accessibilitat en el local, al sumar-se els 
aforaments del local i el vetllador. 

No podrà ubicar-se vetlladors sota les pèrgoles, ni marquesines de 
l'avinguda. 

No podrà desplaçar-se mobilia ri públ ic per tal de modificar l'espai 
disponible. 

La no uti lització de la superfície del vetllador comportarà l'el.liminació de 
la ll icència i el nou repartiment de la superfície entre els loca ls que la 
sol·lici t in. 

L'espa i disponible en t ota l'avinguda Gaudí és el contemplat en els 
plànols adju nts . 

Els parasols podran estar ancorats a terra i podran disposar 
d'il. luminació amb escomesa electrica soterrada. La instal.lació i 
reposició de l'andana al seu estat original anirà a càrrec del titular de la 
ll icència. 
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