
Els establiments que no siguin de restauració podran 
ocupar la seva façana en la mateixa mesura que els es-
tabliments restauradors del Passeig Marítim per expo-
sar els seus articles.

Els establiments de restauració, podran fer una am-
pliació de la superfície autoritzada, sense destor-
bar el normal accés als habitatges o d’altres establi-
ments, un màxim d’1 metre a la façana marítima, 
deixant 4 metres fins al principi del mur de platja. 
 
Als carrers de l’Illa de Vianants, l’ampliació màxima serà 
també d’1 metre, deixant 3 m de pas sempre per l’accès 
de vehicles demergència.

A la resta de carrers, l’ampliació màxima serà d’1,20 m.

Establiments que no disposin de terrassa autoritzada 
actualment, podran habilitar una terrassa a la façana del 
seu establiment d’una amplada màxima d’1,4 metres. 
La neteja de la zona s’haurà de fer entre les 05 i les 08 
hores del mati.

La reposició d’articles dels establiments i comerços, la 
càrrega i descàrrega pròpiament dita, s’hauria de fer en-
tre les 07 i les 10 hores de cada dia.

A la façana marítima es deixarà pas lliure entre la zona 
sud del passeig i els establiments.

A la vorera de l’avinguda Mossèn Jaume Soler, entre 
Carrerada d’en Ralet i el carrer Jacint Verdaguer, les 
ocupacions hauran de deixar un pas mínim d’un metre 
i vint centímetres (1,2m), que degut al mobiliari urbà 
existent, l’ocupació haurà de ser a la part exterior de la 
vorera, deixant el pas lliure a la façana dels establiments.

Els establiments que disposin de terrassa als carrers 
transversals de fóra de la illa de vianants a la zona de 
la platja on la seva ocupació autoritzada sigui a la zona 
d’estacionaments de vehicles al costat de la vorera, es 
podrà ampliar la zona d’ocupació en una amplada màxi-
ma de dos metres i quaranta centímetres (2,4 m).

NORMES ESPECIALS D’AMPLIACIÓ i DEMANDA DE TERRASSES 
AMB MOTIU DE L’EPIDÈMIA DE COVID-19

LA PLATJA DE CALAFELL

AQUESTES DISPOSICIONS NOMÉS SERAN VIGENTS FINS EL 15 D’OCTUBRE



A la vista de les restriccions de circulació i ampliacions 
d’ocupacions esmentades abans, queda prohibida la cir-
culació de vehicles sense motor a majors de 12 anys. 

Els menors de 12 anys hauran de circular a velocitat 
menor que la d’un vianant., essent responsabilitat dels 
pares, mares o tutors que els acompanyin.

MÉS INFORMACIÓ
Tel. 977 699 009 Ext. 475 | inspeccio@calafell.org
Totes les ampliacions i noves ocupacions s’hauran

de sol·licitar prèviament via instància. 
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