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CLÀUSULES GENERALS I ESPECÍFIQUES DE LES AUTORITZACIONS DE LES
INSTAL·LACIONS DE PLATGES - ESTIU 2019
I.- MEMÒRIA
1. Antecedents
L'activitat i el protagonisme que adquireixen les platges a l'estiu justifiquen
l’elaboració del present Pla d'Usos i Serveis de Temporada, mitjançant el qual,
l'Ajuntament sol·licita l'ordenació i distribució dels equipaments al llarg i ample de
les platges del terme municipal a fi de facilitar el lleure dels usuaris.
L’àmbit en el qual s’aplica és el de les platges del terme municipal de Cambrils, entre
la riera de Riudecanyes i el terme municipal de Salou, comprenent l'espai de domini
públic, el de servitud de trànsit, el de servitud de protecció i el de servitud d'accés al
mar.
2. Normativa d’aplicació
PESCA AMB CANYA
S'estarà al disposat pels articles 67.2, 111.3 i 48 del Reglament de la Llei 22/1989 de
costes i l’apartat B.1 del Reial Decret 1404/2007 de traspàs de funcions i serveis en
matèria d’ordenació i gestió del litoral a la Generalitat de Catalunya.
La distribució dels serveis de temporada de les platges s’ajustaran al que prescriuen
els articles 64 i següents, i 111 del Reglament de la Llei de Costes i al Plec de
prescripcions tècniques i documentals de la Direcció General de Ports, Aeroports i
Costes per tal de confeccionar el Pla de serveis de temporada de les platges i del mar
territorial .
Conforme al que s'estableix a l'art. 14.3 del Decret 109/1995, de 24 de març de
Regulació de la Pesca Marítima recreativa s'estableix que l'horari i delimitació dels
espais per a la pesca de canya serà el següent: - Els mesos compresos entre el 15 de
maig i fins el 15 de setembre, queda prohibida la pesca a totes les platges del
terme municipal, excepte en l’ horari nocturn de les 21 a les 3h.
Fora de les dates establertes es permetrà la pesca amb canya a totes les platges de la
costa marítima del municipi, sempre acomplint les normes bàsiques de conducta.
En la pràctica de l’activitat de pesca amb canya, per evitar accidents als banyistes i
altres usuaris de les platges, s’ha de ser curós amb els hams i altre material de pesca,
també s’han de recollir totes les deixalles generades, col·laborar amb els serveis de
neteja de platges i respectar els horaris de pesca.
No es està permès accedir, ni pescar, a les esculleres i/o espigons de les platges.
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Conforme el que disposa el Decret 206/2001, de 24 de juliol, d’aprovació del
Reglament de Policia Portuària, al seu article 20.f), on s’especifica que hi ha
“prohibició expressa de la pesca amb canya dins de la zona de servei de cada port, llevat
de les zones expressament delimitades on, si és el cas, es permeti”.
La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de Pesca i Acció Marítimes, també preveu en el seu
article 40.3 que “resta prohibida la pesca marítima recreativa en les aigües interiors
portuàries”, d’acord amb la normativa de policia portuària vigent.
NORMES DE CONDUCTA. CONVIVÈNCIA CIUTADANA
S’aplicaran les següents normes de conducta de l’Ordenança municipal de
Convivència Ciutadana:
CAPÍTOL NOVÈ: ALTRES CONDUCTES QUE PERTORBEN LA CONVIVÈNCIA
CIUTADANA: PARCS, JARDINS I PLATGES
Article 42.- Fonaments de la regulació
És fonament de la present normativa protegir el correcte ús dels parcs i
jardins, els parcs forestals, les plantacions i els espais verds privats, així com
garantir la seguretat de les persones i el manteniment de les platges.
Article 43.- Normes de conducta
1. La seguretat a les platges i especialment les activitats en el mar, exigeixen
l’observació de les indicacions que es donin i el respecte de les senyalitzacions
sobre les condicions i els llocs de bany.
2. La bandera verda indica l’absència de perill, la qual cosa permet una
activitat normal a la platja. Amb bandera groga s’hauran d’extremar les
precaucions a l’aigua. La bandera vermella significa la prohibició del bany.
3. És prohibit el bany en els espigons i en altres zones senyalitzades en les
quals no es permet el bany o el pas està restringit.
4. També es prohibeix utilitzar sabó o altres elements d’higiene a les dutxes
públiques de les platges.
CAPÍTOL CINQUÈ: CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
Article 26.- Fonaments de la regulació
1. Resta especialment prohibit el consum de begudes alcohòliques quan
pugui alterar greument la convivència ciutadana. A aquests efectes, la dita
alteració es produeix quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:
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a) quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es pugui
fer de forma massiva per grups d ciutadans o ciutadanes o convidi a
l’aglomeració d’aquests.
b) quan, com a resultat de l’acció del consum, es pugui deteriorar la
tranquil·litat de l’entorn o provocar-ne situacions d’insalubritat.
c) quan el consum s’exterioritzi en forma denigrant per als vianants o la resta
d’usuaris dels espais públics
d) quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l’afluència de menors o
la presència d’infants i adolescents.
.../...
e) Tot recipient de beguda ha de ser dipositat en els contenidors
corresponents, i en el seu cas, en les papereres situades a l’espai públic.
Queda prohibit llençar al terra o dipositar a la via pública recipients de
begudes com ara llaunes, ampolles, vasos o qualsevol altre objecte.
.../...
CAPÍTOL SISÈ: COMERÇ AMBULANT NO AUTORITZAT D’ALIMENTS, BEGUDES I
ALTRES PRODUCTES
Article 31.- Normes de conducta
1. És prohibida la venda ambulant en l’espai públic de qualsevol tipus
d’aliments, begudes i altres productes com ara roba, artesania, bijuteria,
complements, ulleres, etc, llevat de les autoritzacions específiques.
2. Resta prohibit col·laborar amb els venedors ambulants no autoritzats, amb
accions com ara facilitar o guardar el gènere o vigilar i alertar sobre la
presència dels agents de l’autoritat.
La comissió d’aquesta infracció suposa, d’acord amb l’article 32.1 de
l’ordenança, una sanció de multa de fins a 300 euros.
.../...
Article 35.35.‘‘2. No són permesos els següents usos impropis dels espais públics i dels seus
elements:
k) Desenvolupar activitat lucratives sense llicència o autorització municipal,
com són les dels músics, cantants, pintors, caricaturistes, perruquers,
massatgistes, tatuadors, mims, malabaristes, saltimbanquis, faquirs, aparcacotxes, rentavidres i similars que, per les quals, demanen un preu o accepten
un donatiu.
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Article 49.- prohibició d’abocament en espais públics
1. és prohibit abocar, abandonar o cremar qualsevol tipus de residus en
carrers, solar, espais lliures o rieres, ja siguin de propietat privada o
pública, llevat dels casos de recollida concertada amb el servei municipal i
en el cas dels residus d’esporga de l’atorgament de l’autorització de
crema.
.../...
ANIMALS
S’aplicaran les següents normes de l’Ordenança municipal de Tinença i Protecció
d’Animals Domèstics:
Article 7
Prohibicions
.../...
k) La circulació, permanència i bany d’animals a les piscines públiques i a les
platges des l’1 d’abril fins al 31 d’octubre ambdós inclosos excepte en les
zones autoritzades per l’Ajuntament mitjançant l’adopció de l’acord
corresponent.
.../...
Autoritzacions
S’autoritza durant tot l’any, la circulació, permanència i bany de gossos a la
zona de platja habilitada per a gossos situada a la desembocadura de la
riera d’Alforja, en el tram delimitat.
Advertiments
.../...
El fet que en el seu moment quedi autoritzat aquest tram de platja per la
permanència, circulació i bany de gossos no eximeix del compliment de la
normativa vigent en matèria de protecció i tinença d’animals domèstics
especialment pel que fa a la recollida dels excrements. Així mateix no
pressuposa que es canviï el tipus de neteja i condicionament d’aquesta platja
durant la temporada d’estiu.
.../...”
Protecció d’animals
Article 20
Infraccions
D’acord amb la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals,
constitueixen infraccions administratives en matèria de protecció dels animals
les tipificades en aquesta Llei, i en particular, les especificades en els següents
apartats:
1. Infraccions de caràcter lleu:
.../...
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g) Rentar animals a la via pública, fonts, estanys, lleres de rieres i platges
L’art. 6 de l’ordenança fiscal municipal núm. 16 de la taxa per aprofitament
especial o utilització privativa dels béns de domini públic i la prestació d’altres
serveis estableix el règim d’autoliquidació i obligació de pagament previ de
l’import de la taxa pels sol·licitants de les explotacions a les quals es refereix l’article
4.L) d’aquesta ordenança com a requisit necessari per a la tramitació de la
corresponent sol·licitud”.
I l’obligació d’ingressar en la Tresoreria General de l’Ajuntament de Cambrils la
fiança que es determini, amb la finalitat de respondre de les obligacions de
desmuntatge de les instal·lacions en el termini màxim que es fixi a l'autorització, així
com del compliment de totes les altres obligacions que s'estableixen en el present
Pla d'Usos o en la corresponent autorització.
3. Calendari de vigència
Es fixa el termini d'aquest Pla d'Usos segons el quadre adjunt:
PLATJA / INSTAL·LACIONS

DATES

PLATJA DE L’ARDIACA
PLATJA CAP DE SANT PERE

24/05 - 15/10

PLATJA DE LA LLOSA
PLATJA HORTA DE STA. MARIA
PLATJA DE LA RIERA
PLATJA PRAT D’EN FORÉS-REGUERAL
PLATJA DEL CAVET
PLATJA DE L’ESQUIROL
PLATJA DE VILAFORTUNY

10/03 - 31/10

INSTAL·LACIONS PLATJA DE LA LLOSA
GA-2 / TN-2 / LV-2 / CA-2

24/05 - 15/10

INSTAL·LACIONS PLATJA PRAT D’EN FORÉS–REGUERAL
LV-3 / CA-3

24/05 - 15/10

INSTAL·LACIONS PLATJA PRAT D’EN FORÉS–REGUERAL
PA-1 / AC-1

15/06 - 15/09

INSTAL·LACIÓ PLATJA DEL CAVET
EN-3

01/02 - 31/12

INSTAL·LACIONS PLATJA DE L’ESQUIROL
EN-4 / ZA-1

01/02 - 31/12

INSTAL·LACIÓ PLATJA VILAFORTUNY
GA-11 / TN-11

24/05 - 15/10

INSTAL·LACIÓ PLATJA CAP DE ST. PERE
TE-3

10/03 - 31/10

Plaça de l’Ajuntament, 4 – 43850 Cambrils (Tarragona) – Tel. 977 79 45 79
E-mail. sec@cambrils.org

7/27

Excepte les instal·lacions de dutxes i rentapeus, les àrees de jocs municipals, les
passarel·les, la zona esportiva i mòduls esportius, els mòduls i casetes de salvament i
socorrisme i el Centre de Coordinació de Platges que tindran un termini màxim de
tot l'any natural i tot tenint en compte que 10 dies hàbils naturals abans de cada
temporalitat, faran el muntatge de les instal·lacions.
4. Actuacions per a l’accessibilitat
L’Ajuntament de Cambrils conscient de garantir una qualitat de vida adequada a les
persones amb mobilitat reduïda intenta acollir-se a un grau d’accessibilitat exigent.
Turisme de Cambrils, conscient del nombrós públic al qual es destinen les seves
platges, les adequa per a trencar amb les barreres físiques i arquitectòniques i
aconseguir una accessibilitat idònia per a les persones amb necessitats especials. Hi
ha un baixant accessible a l’alçada del Pi Rodó a la platja Prat d’En Forés-Regueral.
Les seves passarel·les d’accés a la platja i a l’aigua també ajuden a facilitar el pas
als cotxets dels infants i les baranes d’accés a la platja també són un bon reclam per a
les famílies amb nens/es de curta edat.
Aquest Ajuntament ha publicat la Guia d’Accessibilitat per a poder mesurar els
paràmetres emprats per marcar els graus d’accessibilitat, amb la qual cosa Turisme
de Cambrils també està marcant els seus en quant als seus accessos confrontants i
directes a les seves platges.
Tant les platges de llevant com de ponent de Cambrils ja són accessibles en alguns
dels seus punts marcats en els plànols d’aquest pla d’usos i en els respectius senyals
d’entrada a les platges.
Un dels compromisos del Patronat de Turisme de Cambrils és la implicació de les
seves tasques vers la Responsabilitat Social Corporativa. En aquesta línia, ha posat en
marxa el “Turisme per a Tots” una iniciativa iniciada a l’any 2008 que permet a les
persones discapacitades gaudir plenament de la nostra oferta turística. Amb el temps
s’ha editat les guies de Cambrils en llenguatge Braille en col·laboració amb la
Fundació ONCE, català i en castellà i també s’ha instal·lat un plànol en relleu.
L’entrada de l’Oficina de Turisme també s’ha adaptat amb una rampa d’accés per tal
de suprimir les barreres arquitectòniques de l’edifici, a més de rebaixar l’alçada del
mostrador d’atenció al visitant, per poder atendre millor les persones amb mobilitat
reduïda.
Alhora que s’ideava la “Ruta dels Sentits” una visita guiada de la qual n’estem molt
orgullosos. El format del recorregut ha estat estudiat per a persones amb alguna
discapacitat a les quals les guies del Patronat expliquen l’essència de Cambrils a
través de l’oïda, el tacte, l’olor i el gust. L’equip de Turisme adapta cada visita
depenent de les necessitats i inquietuds dels participants. Entre d’altres coses, se’ls
apropa un bol on poden tocar la textura de la sorra de la platja, olorar les flors i
plantes més típiques de la zona, poden palpar una maqueta d’un embarcació de
pesca, la Torre del Port, l’olor de la mar i del peix, etc.
Les guies del Patronat reflecteixen els serveis que ofereixen els nostres establiments
d’allotjament tal com si tenen accés per a discapacitats, habitació per a discapacitats i
Plaça de l’Ajuntament, 4 – 43850 Cambrils (Tarragona) – Tel. 977 79 45 79
E-mail. sec@cambrils.org

8/27

lavabos per a discapacitats, i pel que fa a la salut alimentària, la guia de restaurants
reflexa els restaurants que estan associats a l’ Associació Catalana de Celíacs o els que
cuinen sense gluten. A banda de que també els demanem si tenen la carta del
restaurant en braille (però de moment, ningú la té).
Destaquem també la importància a l’atenció a persones amb necessitats especials
que s’exerceix des dels centres de salvament i socorrisme situats a les platges de La
Llosa, platja del Cavet, platja de Vilafortuny i a la platja Prat d’En Forés – Regueral. En
aquesta última, a banda de trobar passarel·les, lavabos per a persones amb mobilitat
reduïda, rampa d’accés a la platja, també hi ha zona amb ombra d’espera, dutxa
adaptada i cadira amfíbia, seguint el protocol establert entre l’adjudicatari de
l’esmentat servei i l’Ajuntament.
Les platges del Prat d’En Forés – Regueral, Cavet i Esquirol també compten amb
aparcaments colindants adaptats per a persones amb discapacitat.
Tot el litoral compta amb carril bici i amb aparcaments per a bicicletes.
Tot el tram de llevant del Port de Cambrils, en trobar-se en la part frontal seguint el
recorregut entre Cambrils i Salou, compta amb servei d’autobús regular en el carrer
paral·lel al passeig.
L’Ajuntament de Cambrils conscient de garantir una qualitat de vida adequada a les
persones amb mobilitat reduïda intenta acollir-se a un grau d’accessibilitat exigent.
Turisme de Cambrils, conscient del nombrós públic al qual es destinen les seves
platges, les adequa per a trencar amb les barreres físiques i arquitectòniques i
aconseguir una accessibilitat idònia per a les persones amb necessitats especials. Hi
ha un baixant accessible a l’alçada del Pi Rodó a la platja del Regueral.
Les seves passarel·les d’accés a la platja i a l’aigua també ajuden a facilitar el pas
als cotxets dels infants i les baranes d’accés a la platja també són un bon reclam per a
les famílies amb nens/es de curta edat.
Aquest Ajuntament ha publicat la Guia d’Accessibilitat per a poder mesurar els
paràmetres emprats per marcar els graus d’accessibilitat, amb la qual cosa Turisme
de Cambrils també està marcant els seus en quant als seus accessos confrontants i
directes a les seves platges.
Tant les platges de llevant com de ponent de Cambrils ja són accessibles en alguns
dels seus punts marcats en els plànols d’aquest pla d’usos i en els respectius senyals
d’entrada a les platges.
Hem de destacar que Turisme de Cambrils desitja un turisme per a tots i vol convertir
Cambrils en un municipi on les barreres arquitectòniques desapareguin i així mateix
ha ideat una “visita guiada a través dels sentits”.
És una acció especial on amb l’ajut d’un fulletó informatiu en braille i d’un plànol en
tres dimensions, prèvia concertació, s’ofereix la possibilitat de conèixer el municipi
des d’un altre punt de vista: “la ruta dels sentits”, especialment indicada per a
persones amb discapacitats. El format d’aquests recorreguts estan estudiats per a
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persones amb algun tipus de discapacitat i les explicacions s’adapten a les
necessitats i inquietuds dels visitants. Entre d’altres coses, se’ls apropa un bol on
poden tocar la textura de la sorra de la platja, poden tocar una xarxa de pescar, es
presta atenció al vol de les gavines, a l’olor de la mar i del peix...
5. Actuacions per a la seguretat
Les actuacions per a la seguretat venen determinades en els protocols establerts
entre l’Ajuntament i l’adjudicatari del servei de salvament i socorrisme de les platges i
els reflectits en el Pla d’Emergències Bàsic i els seus complementaris (Inuncat, Infocat,
etc.) aprovat per aquest Ajuntament l’any 2008 i que descriu la seguretat de les
platges com un component important dels serveis als usuaris per tal de garantir la
seva estada amb garanties a les platges aprovisionant-se dos components de
seguretat com són el socorrisme i la vigilància de les platges i els serveis de la policia
local amb les seves patrulles de platges.
Actualment totes les platges del terme municipal disposen de servei de vigilància i
socorrisme realitzant-se a través de llocs de primers auxilis instal·lats com a base i
amb diferents torres de vigilància distribuïdes per la platja.
Aquest servei funcionarà des de l’1 de juny fins al 30 de setembre diàriament en
horari de 10h a 19h.
En els casos d’emèrgencies aquàtiques, brutícia puntual i desastre ecològic a les
platges del municipi s’activa el CAMCAT.
La brutícia puntual pot venir provocada per diferents situacions, fora de l’habitual
tasca de neteja de les platges:
-

La presència d’algues,
La presència de plàstics,
De brutícia en general provocada per algun abocament incontrolat tant a
la mar com a la pròpia platja,
Troncs i canyes,
Brutícia de tot tipus aportada per un temporal fins a la platja.
Qualsevol altra que aporti elements de brutícia i provoqui un problema a
la platja.

Les platges de Cambrils es troben completament abalisades en tot el litoral,
delimitant la zona de bany per protegir als banyistes.
En relació al servei de patrulla de platges es determina l’operatiu actualitzat que
permetrà operar amb funcions determinades incloses en la darrera actualització del
Pla de Protecció Civil i Mediambiental de Cambrils que es centren en funcions de:
•

control de les diferents concessions/autoritzacions administratives a les
platges
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ajuda als usuaris de les platges que puguin tenir un problema en un
moment determinat
coordinar la seguretat de les diferents activitats que es realitzen a la platja
en col·laboració amb els departaments de l’ajuntament implicats i les
empreses responsables de les activitats.
Seguretat ciutadana al llarg de la zona costanera
Control de la venda ambulant zona de platges i del passeig marítim
Vigilància i compliment de les ordenances municipals
Control de la pesca esportiva fora de l’horari permès
Vigilància de les infraccions per navegació i ancoratge d’embarcacions
dins la zona reservada a banyistes
Vigilància i informació dels desperfectes que es produeixin en la via
pública i en el mobiliari
Vigilància de les zones verdes i de la prohibició de picnics no autoritzats
Seguretat viària i vigilància de les infraccions de trànsit
Vigilància del correcte abalisament de les platges
Col·laboració amb els socorristes a les platges
Primers auxilis
Informació i atenció correcte al ciutadà
Control i comprovació de l’estat de les platges
Col·laboració amb Turisme de Cambrils

Particularitats:
FESTES PARTICULARS, D’ENTITATS, GRUPS O COL·LECTIUS: No s’autoritzaran
activitats festives o lúdiques de particulars, entitats, grups o col·lectius que no siguin
les pròpiament organitzades per l’ajuntament dirigides al públic general, atenent
raons de seguretat, higiene, ordre públic, etc i per considerar que s’interfereix en l’ús
natural de l’espai.
TERRASSES GUINGUETES: El terra de les terrasses de les guinguetes serà de fusta
tractada, obligatòriament. Resta prohibit el terra de rajoles, sorra o similars.
WC: Les guinguetes estan obligades a instal·lar un WC annex a les instal·lacions. Els
lavabos hauran de portar retolació adequada i en lloc visible que indiqui les seves
condicions d’ús públic i gratuït. En cas que l’ús no sigui gratuït, la retolació inclourà el
preu del servei i aquesta instal·lació s’afegirà a les subjectes a explotació comercial.
CANALS ABALISATS: Els canals abalisats d’entrada i sortida senyalitzats a les platges
seran utilitzats exclusivament pel tipus d’embarcació o artefacte flotant per al que el
canal estigui autoritzat i seran d’ús públic i gratuït.
Així mateix, hauran de disposar de retolació adequada i en lloc visible que indiqui
aquestes condicions i serviran exclusivament per embarcar i desembarcar, tret dels
serveis de temporada autoritzats a la sorra, que respectaran la franja de 6 m. lliures
des de la línia d’aigua en pleamar.
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INSTAL·LACIONS MÒBILS: Les zones autoritzades per a l’ocupació de serveis de
temporada amb instal·lacions mòbils, com hamaques, patins, piragües i altres
elements de lloguer, han de senyalitzar-se en els seus extrems diàriament, mitjançant
elements de senyalització vertical, com rètols, balises o estaques, de manera que no
suposi cap tancament de la zona, però permeti delimitar-la perfectament a la sorra.
Aquestes instal·lacions no es podran col·locar fora de la superfície autoritzada.
GANDULES I TENDALS: la zona de gandules i tendals hauran d’estar delimitades
físicament (amb senyals) en un màxim de longitud de tram de 100 metres.
TÍTOL DE LA CONCESSIÓ MUNICIPAL: Els titulars de l’explotació dels serveis de
temporada han d’exposar, en lloc públic i visible, còpia del títol de la concessió
municipal, la qual ha d’identificar exactament el servei adjudicat (número i tipus de la
instal·lació)
Platges en REGRESSIÓ PUNTUAL: les platges que pateixin regressió per situacions
d’inclemències meteorològiques o causes alienes a l’administració podran ser motiu
suficient per revocar l’autorització dels serveis i instal·lacions que en ella s’hi prestin
de forma immediata i sense que es pugui per part de tercers demanar indemnització
per cap concepte, ja que s’atendran a motius de seguretat, manca d’espai o qualsevol
altra que aquesta administració estimi oportú.
En el cas concret de la platja del Cap de St. Pere, habitual d’aquesta regressió, es
procurarà que les terrasses de les guinguetes es puguin ubicar al costat d’aquestes
(adossades al mur del passeig), en comptes del davant com ve essent el seu lloc
habitual. Sempre es requerirà de permís exprés d’aquest ajuntament.
II.- EQUIPAMENTS, SERVEIS I CONCESSIONS
A) Amb explotació comercial:
GUINGUETA: Caseta de venda de begudes refrescants, gelats i menjars (màxima
ocupació 20 m2) i terrassa amb tendals (instal·lació desmuntable).
TERRASSA: superfície de terrassa amb tendal d’una guingueta que supera els 65 m2
d’ocupació (20m2 + 45m2) fins un màxim de 120 m2 (20m2+100m2)
TAULES I CADIRES: Grup de taula amb 4 cadires sense tendals ni instal·lacions
suplementàries
GANDULES: Seients individuals per als usuaris de les platges.
LLOGUER DE PATINS i/o PLANXES DE SURF: Embarcacions flotants impulsades per
pedals i a vela, respectivament.
TENDALS: Estructura lleugera amb tela de lona, destinats a aquells usuaris que
vulguin protegir-se de la insolació.

Plaça de l’Ajuntament, 4 – 43850 Cambrils (Tarragona) – Tel. 977 79 45 79
E-mail. sec@cambrils.org

12/27

PARA-SOLS: Estructura rodona, de fusta i bruc destinada a aquells usuaris que
vulguin protegir-se de la insolació.
ESCOLES DE VELA: Ensenyament d'activitats marítimes esportives amb monitor..
LLOGUER D’EMBARCACIONS SENSE PATRÓ: Activitat de lloguer de planxes,
embarcacions petites, etc.. excloses les motos aquàtiques.
LLOGUER D’EMBARCACIONS AMB PATRÓ: Activitat de lloguer d’embarcacions
amb patró excloses motos aquàtiques.
EMBARCACIONS A MOTOR: Embarcació petita (6m) de petita eslora a motor
excloent-se les motos aquàtiques.
ESQUÍ-BUS: Activitat esportivo-nàutica.
ESQUÍ-AQUÀTIC: Activitat esportivo-nàutica.
CANAL D'ACCÉS: Espai destinat a entrada i sortida d'embarcacions lleugeres de la
platja, senyalat i abalisat.
VAIXELL DE BOIES: canal abalisat més enllà dels 200m. de la línia de costa per
varada d’embarcacions que utilitzarà el propietari d’un restaurant situat al Passeig
Marítim, per anar amb una zodiac amb motor de propulsió a buscar/tornar als clients
que ho hagin concertat prèviament
PADDEL-SURF: Esport d’aigua superficial, en el qual el navegant utilitza un rem per
desplaçar-se per l’aigua mentre està de peu sobre una taula de surf.
PARC AQUÀTICS: Instal·lació flotant abalisada en tot el perímetre exterior, fixada al
fons marí mitjançant àncores i pesos, composada de diferents jocs inflables
independents i connexionats.
LLITS ELÀSTICS: lona elàstica unida a una estructura metàl·lica que serveix per
l’entreteniment infantil.
L'autorització d'aquestes instal·lacions s’entén que comprèn també l'autorització per
a efectuar les conduccions de serveis i sanejament que preveu l'art. 65.2 i 3 del
Reglament de Costes.
Ocupació
En cap cas l'ocupació de la platja per aquestes instal·lacions pot ser superior al 50 %
de la superfície disponible, un cop descomptats els accessos, i un espai de lliure
circulació de 6 metres d'ample al trencall de les ones, excepte a les zones de varada
degudament senyalitzades.
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Normes
RÈGIM D’EXPLOTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS AMB EXPLOTACIÓ COMERCIAL:
Les instal·lacions previstes en el present Pla d’Usos seran explotades per tercers, de
conformitat amb allò previst a l’art. 111 del Reglament general de desenvolupament
de la Llei de Costes.
L’Ajuntament atorgarà el dret d’explotació a tercers mitjançant autorització
administrativa de caràcter temporal e intransferible intervius i es renovarà sempre
que no hi hagin circumstàncies que declarin la caducitat de la autorització.
RESPONSABILITATS DELS TERCERS EXPLOTADORS DELS SERVEIS TEMPORALS DE
PLATGES:
Els titulars de les autoritzacions municipals d’explotació de les instal·lacions previstes
en el present Pla d’Usos seran els únics responsables del compliment de les
normatives sectorials aplicables a cadascun dels diferents tipus d’instal·lació, en
especial la normativa sanitària aplicable als establiments d’expedició de gelats,
menjars i begudes, i la normativa de seguretat en la navegació pel que fa a l’ús i
explotació de patins i tot tipus d’embarcacions de vela, planxes de surf i artefactes
flotants.
L’Ajuntament de Cambrils, per la seva condició d’Administració municipal que
presenta a aprovació el present Pla d’Usos, no adquireix cap responsabilitat directa ni
indirecta en el règim d’explotació de les instal·lacions, sense perjudici de les
actuacions de vigilància i control que pugui desenvolupar dins l’àmbit de les
competències i atribucions que li atorgui la corresponent normativa sectorial.
Els titulars de les autoritzacions municipals d’explotació de les instal·lacions previstes
en el present Pla d’Usos hauran de respectar la totalitat de condicions previstes en el
present Pla, en les resolucions de la Generalitat de Catalunya i de l’Administració de
l’Estat relatives a la utilització de l’espai marítimo-terrestre, i en l’articulat de la Llei i
Reglament general de Costes, en especial allò que s’indica respecte la superfície
màxima d’ocupació, característiques de les instal·lacions i mobiliari, horari,
temporada i usos autoritzats.
Els titulars de les autoritzacions municipals d’explotació hauran de fer front a tot
tipus d’indemnització que es derivi de l’ús de les instal·lacions pròpies, tant les
derivades de danys i perjudicis ocasionats al públic o a terceres persones, com els
ocasionats a béns de titularitat municipal.
Així mateix, els titulars de les autoritzacions indemnitzaran l’Ajuntament de Cambrils
per aquelles sancions i perjudicis que puguin ser determinats per les Administracions
indicades en el present capítol, i que siguin el resultat directe de les actuacions i
decisions dels titulars de les instal·lacions.
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L’Ajuntament de Cambrils podrà incoar expedients sancionadors per les conductes
dels titulars de les instal·lacions quan la normativa sectorial o ordenances municipals
estableixin i reglamentin aquesta potestat sancionadora, i tipifiquin les
corresponents infraccions i sancions.
DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I NORMES ESPECÍFIQUES:
A) GUINGUETES:
- Els horaris màxims en que les guinguetes podran realitzar la seva activitat són:
•
•

De diumenge a dijous fins a la 02,30h.
Divendres, dissabtes i vigílies de festius fins a les 03,00h.

- Les guinguetes de hauran d’atenir-se al model oficial aprovat per l’Ajuntament de
Cambrils i que és obligatori a totes les platges del terme municipal.
- Es permetrà la venda de begudes envasades i de gelats, i l'elaboració de menjars,
sense perjudici d’allò que disposa la normativa sanitària per aquest tipus de servei.
- La part coberta d’aquesta instal·lació estarà formada per una caseta de 20 m2, de les
mateixes característiques que el model oficial previst per als quioscos, i serà
totalment desmuntable.
- La terrassa d’aquesta instal·lació estarà formada per uns tendals del model aprovat a
l’annex de l’Ordenança Municipal reguladora de l’ocupació comercial de la via
pública per als carrers del municipi, amb una superfície màxima de 100 m2, sense cap
tancament lateral, i totalment desmuntable.
- En aquests establiments es permetrà la venda de begudes envasades i de gelats, i
l'elaboració de menjars, sempre que la instal·lació compleixi les determinacions
establertes en la corresponent normativa sanitària:
-

Reial Decret 1420/2006, d’1 de desembre, sobre prevenció de la parasitosi per
anisakis en productes de la pesca subministrats per establiments que
serveixen menjars als consumidors finals o a col·lectivitats.

-

RD 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes
d’higiene per l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats (BOE
núm.11 de 12-01-2001).

-

Decret 317/1994, de 4 de novembre, d’ordenació i classificació d’establiments
de Restauració (DOGC núm. 1983 de 9/12/1994). Modificat pel:
a. Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures d’eliminació de
tràmits i al simplificació de procediments per facilitar l’activitat
econòmica (DOGC núm. 5131 de 15/05/2008).
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-

RD 15/1992, de 17 de gener, pel que s’aprova la Reglamentació
tecnicosanitària per l’elaboració, circulació i venda de begudes refrescants
(BOE núm. 23 de 27/01/1992).

-

RD 1254/1991, de 2 d’agost, pel qual es dicten les normes per a la preparació i
conservació de la maionesa d’elaboració pròpia i d’altres productes de
consum immediat en els que figuri l’ou com a ingredient (BOE núm. 185 de
03-08-1991).

-

Ordre del 9 de febrer de 1987, sobre normes específiques per a la preparació i
la conservació de la maionesa d’elaboració pròpia i d’altres aliments amb
ovoproductes (DOGC núm. 804 de 16/02/1987).

-

Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la llei 28/2005, de 26
de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la
venda, el subministrament, el consum i la publicitat.

El titular de l’autorització d’explotació té l’obligació de complir les següents
condicions tecnicosanitàries (aquesta autorització quedarà resolta i sense efecte,
quan el incompleixi les condicions imposades per causes que li siguin imputables
(art. 88 del Decret 179/1995 ROAS ):
Espai de barra:
- Sistema mecànic d’higienització de gots
- Pica per a la neteja d’estris i mans amb aigua freda i calenta
- Expositors d’aliments que impedeixin la contaminació dels aliments que
s’exposen. Han de permetre conservar els aliments que ho requereixin, a
temperatura regulada i disposar de lector de temperatura.
Espai de cuina:
- Materials de fàcil neteja i desinfecció i no tòxics
- Obertures practicables que comuniquen amb l’exterior protegides de l’entrada
d’insectes i altres plagues amb pantalles mosquiteres desmuntables.
- Superfícies de treball en nombre suficient
- Sistema extractor, eficaç i suficient
- Il·luminació protegida
- Rentamans amb aixeta d’accionament no manual (pedal, genoll o electropulsió),
aigua calenta i freda, dosificador automàtic de sabó i sistema d’assecat d’un sol ús
- Piques pel rentat d’aliments
- Pica pel rentat d’estris i vaixella
- Sistema mecànic d’higienització de vaixella i coberts (rentavaixelles).
- Espai tancat o armari per estris, vaixella i envasos
- Recipient estanc i d’obertura no manual per a les escombraries
- Sistema de manteniment dels menjars preparats ( fred o calent ) amb lector de
temperatures o termòmetre:
- Menjars refrigerats amb duració inferior a 24 hores ≤ 8ºC.
- Menjars refrigerats amb duració superior a 24 hores ≤ 4ºC
- Menjars calents ≥ 65ºC
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-

Instal·lacions frigorífiques (refrigeradors i congeladors), en nombre suficient, amb
il·luminació protegida i amb termòmetre.

Magatzem no frigorífic d’aliments:
- Materials de fàcil neteja i desinfecció i no tòxics
- Obertures practicables que comuniquen amb l’exterior protegides de l’entrada
d’insectes i altres plagues amb pantalles mosquiteres desmuntables.
- Il·luminació protegida
- Condicions ambientals correctes
- Emmagatzematge dels aliments sense tocar el terra
Serveis higiènics pels manipuladors (poden ser compartits amb els del públic):
- Rentamans dotat de dosificador automàtic de sabó i sistema d’assecat d’un sol ús.
Vestidors per als manipuladors:
- Cal dispositiu (armari, taquilla o espai) que permeti mantenir la indumentària
aïllada i tancada
Magatzem de productes tòxics:
- Els productes tòxics o qualsevol substància perillosa, productes de neteja i
desinfecció s’han d’emmagatzemar en un lloc aïllat, on no existeixi cap risc de
contaminació per als productes alimentaris.
Així mateix se’ls recorda també l’obligatorietat d’aplicar les pràctiques d’higiene i els
prerequisits següents per tal de controlar els perills significatius:
1. Pla de control d’aigua
2. Pla de neteja i desinfecció
3. Pla de control de plagues i altres animals indesitjables
4. Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària; Capítol XII del
reglament 852/2004: és responsabilitat de les empreses alimentaris garantir que
el personal disposa d’una formació correcta al seu lloc de treball.
5. Pla de control de proveïdors
6. Pla de traçabilitat
7. Pla de control de temperatures
8. Pla de control d’al·lèrgens
- Es recorda que per permetre fumar a les terrasses , en l’àmbit de la restauració,
s’entén per espai a l’aire lliure tot l’espai no cobert o tot espai que estant cobert
estigui envoltant lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments
- El titular de l'autorització d'explotació estarà obligat a mantenir en condicions
de màxima higiene i neteja l'establiment i el seu entorn, ha de disposar de
papereres i ha de rascar la sorra periòdicament.
En cap cas el pagament de la taxa per a l'autorització d'explotació obliga a
l'Ajuntament a fer la neteja especificada anteriorment.
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- Totes les instal·lacions de serveis hauran de disposar d’un espai reservat per a la
col·locació de contenidors, tant pels de rebuig com pels de recollida selectiva,
de forma que es mantingui el màxim decòrum. Els contenidors es dissenyaran i es
tractaran de forma que pugin mantenir-se nets, i en tot cas, lliure d’animals i
organismes nocius, seran de material de fàcil neteja i desinfecció i disposaran d’un
sistema d’obertura preferentment no manual. Els residus en cap cas podran ser
dipositats lliurement i de forma desordenada a l’exterior de l’establiment o en zones
annexes a aquest; es dipositaran en l’interior dels contenidors, evitant el seu
desbordament i l’acumulació de deixalles al seu voltant.
- Es prohibeix l’acumulació i emmagatzematge a l’exterior de l’establiment amb
ocupació de l’espai públic, de caixes, envasos i embalatges i qualsevol altre element
inherent als serveis autoritzats. Al mateix temps que es prohibeix el seu dipòsit en
les papereres dels passejos i de la platja .
- El titular resta obligat a dipositar els residus en els contenidors més propers al seu
establiment, i resta subjecte al pagament de la taxa prevista a la corresponent
Ordenança Fiscal. En cap cas, els residus d’aquests establiments seran recollits
pel servei de neteja de les platges.
- El titular de l'autorització d'explotació s'haurà de fer càrrec de la instal·lació i neteja
d'un sanitari, com a mínim, annex al seu establiment, que haurà de prestar servei al
públic en general. Els serveis hauran de disposar de rentamans equipat correctament
amb dispensador de sabó i eixugamans d’un sol ús. El model de sanitari haurà de ser
l'autoritzat per l'Ajuntament.
- Es fa constar expressament que l'incompliment d'aquestes clàusules de neteja,
instal·lació i ocupació comportarà la retirada de l'autorització de la instal·lació i
d'explotació impedint la seva renovació en properes temporades.
- Les guinguetes que, per motius de seguretat, instal·lin un armari per col·locar les
bombones de butà, ho hauran de fer dins de l’espai destinat a terrassa i complint la
normativa sectorial de seguretat d’instal·lacions de gas que demana el següent:
1- Les cuines que disposin d’aparells d’elaboració de menjars a gas, que en el seu
conjunt superin una potència tèrmica de 30 kW, cal la instal·lació d’una
electrovàlvula de tall del gas quan el sistema d’extracció de fums no s’hagi activat.
2- Els armaris on s’emmagatzemin les bombones de gas butà disposaran d’obertures
de ventilació inferior i superior, amb una superfície mínima de 30 x 50 cm.
3- Certificació del subministrador de les bombones de gas conforme la instal·lació es
troba correctament instal·lada. Cal demanar-la anualment atès que cada any es
munta la instal·lació.
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- La normativa sectorial de seguretat d’instal·lacions elèctrica demana el següent:
1- Certificació emesa per un instal·lador acreditat conforme la instal·lació elèctrica es
troba correctament instal·lada. Cal demanar-la anualment atès que cada any es
munta la instal·lació
- Qualsevol tipus de sotsarrendament o cessió a tercers de les autoritzacions
d'explotació queden totalment prohibides, ja que això donaria pas a la rescissió
automàtica de les mateixes.
- Residus: El titular resta obligat a dipositar els residus en els contenidors més
propers al seu establiment, i subjecte al pagament de la taxa prevista a la
corresponent Ordenança Fiscal. En cap cas, els residus d’aquests establiments
seran recollits pel servei de neteja de les platges.
- Música de fons ambiental i actuacions musicals en directe sense o amb
amplificació de so. Descripció i condicions”
Es permetrà:
DESCRIPCIÓ
a) Música de fons ambiental consistent en la propagació o difusió de música
mitjançant elements electrònics de petit format, de baixa intensitat i potència.
b)Actuacions musicals en directe sense amplificació de so consistents en la difusió de
música mitjançant la veu humana o instruments acústics sense altaveus ni
amplificadors.
c) Actuacions musicals amb equips d'amplificació de so consistents en la difusió de
música a partir d'un senyal rebut que s'emet de forma amplificada mitjançant equips
reproductors de so, altaveus, etc. (Grups musicals, D.J.'s, altres)
CONDICIONS COMUNES
1.- VALORS LÍMIT D’IMMISSIÓ
S’hauran de complir els valors límit que estableix el Decret 176/2009, de 10 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos, per complir els objectius de
qualitat i que queden reflectits en la taula 1.
Taula 1
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A les platges Prat d’En Forés i Cavet els correspon la zona de sensibilitat acústica baixa
(C), mentre que a la resta de platges els correspon la zona de sensibilitat acústica
moderada (B).
Aquest valors s’hauran de complir a l’eix del passeig marítim de ponent, passeig de
llevant o passeig de l’avinguda Diputació, segons la ubicació de la guingueta.
2.- OCUPACIÓ
Les actuacions musicals que es realitzin hauran d'ocupar com a màxim, inclòs
el públic congregat, la superfície que la guingueta tingui autoritzada pel
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en la
resolució per a cada temporada i en la qual consta al Títol de l'Activitat que té
cada instal·lació.
3.- ALTRES
Els titulars de les guinguetes seran responsables del pagament de les despeses
que es generin per les neteges extraordinàries que s'hagin de realitzar a les
platges a causa de les actuacions dels seus clients.
S'adverteix, que en cas que es produeixin queixes dels veïns per la música,
l'Ajuntament podrà reduir els horaris de l'activitat indicats al primer paràgraf i
tramitar l'expedient sancionador corresponent.
CONDICIONS PARTICULARS
Música de fons ambiental
1- Serà admesa dins l’horari d’obertura de les guinguetes de les platges.
2- Es compliran els valors límit d’immissió reflectits a la taula 1 transcrita més
amunt.
3- S’estima que la màxima emissió dels equips podria ser de 79 dB(A), sempre i
quan aquest valor permeti complir els valors límit d’immissió reflectits a la taula
1.
4- En el supòsit que s’incomplissin els valors límit d’immissió reflectits a la taula 1,
l’Ajuntament podrà requerir:
Instal·lar un limitador-enregistrador acústic per tal de fixar quin és el
valor màxim d’emissió que permeti el compliment dels valors límit de la
taula 1 de les característiques descrites en el punt 6
Limitar l’horari de la reproducció musical.
5- Els altaveus hauran d’estar orientats cap el centre de la superfície destinada als
clients de l’establiment.
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6- En el cas d’haver d’instal·lar un limitador-enregistrador
característiques de l’aparell seran entre d’altres les següents:

acústic,

les

- Permetre programar el límits d’emissió a l’interior de l’activitat, i la immissió a
l’habitatge més exposat o a l’exterior de l’activitat pels diferents períodes horaris
(dia/nit).
- Disposar d’un micròfon extern que reculli el nivell de pressió acústica dins del
local/entorn exterior i que a partir d’aquest nivell reguli el nivell sonor.
Actuacions musicals en directe sense amplificació de so
1- Serà admesa dins l’horari d’obertura de les guinguetes de les platges.
2- Els valors d’emissió de l’actuació en directe, per regla general, no suposaran un
incompliment dels valors límit d’immissió reflectits a la taula 1 transcrita més
amunt
Actuacions musicals amb equips d’amplificació de so
1- Aquesta activitat es considera extraordinària i es poden autoritzar un màxim de
12 tipus d’actuacions a l’any, i requereixen autorització municipal per realitzarse en espai obert, i si s’escau també autorització de l’administració competent en
matèria de costes.
2- Es podrà autoritzar un dia laborable per setmana, en cap de setmana i en
dies festius o vigílies, dins de l’horari d’obertura de les guinguetes de les
platges.
3- La màxima emissió dels equips de so serà la que permeti complir els valors límit
d’immissió de la taula 1 transcrita més amunt.
4- S’instal·larà un limitador-enregistrador acústic, i es programarà a un valor
màxim d’emissió que permeti el compliment dels valors límit d’immissió de la
taula 1.
5- Les programacions hauran de tenir en compte el període horari de dia, vespre i
nit, durant el qual es vulguin autoritzar aquestes actuacions musicals
6- L’esquema de connexions serà el de la figura 2.
7- Els altaveus hauran d’estar orientats cap el centre de la superfície destinada
als clients de l’establiment.
8- Es recomana que la durada màxima de les actuacions musicals sigui de dues
hores.
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9- Limitador-enregistrador acústic: les característiques de l’aparell seran entre
d’altres les següents:
-

Permetre programar el límits d’emissió a l’interior de l’activitat, i la immissió a
l’habitatge més exposat o a l’exterior de l’activitat pels diferents períodes horaris
(dia/nit).

-

Disposar d’un micròfon extern que reculli el nivell de pressió acústica dins del
local/entorn exterior i que a partir d’aquest nivell reguli el nivell sonor.

10.- La petició de l’actuació s’haurà de presentar a l’OAC de l’Ajuntament amb una
antel·lació mínima de 10 dies (juntament amb una declaració responsable i la memòria
de l’actuació musical extraordinària) per tal que l’Ajuntament emeti la resolució
corresponent i comportarà l’aprovació d’una liquidació per import de 58,24 €/dia per
actuació de conformitat a l’art. 6.3 de l’Ordenança Fiscal núm.9 reguladora de la taxa per
llicència d’obertura d’establiments, llicència ambiental i comunicació prèvia.
2.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal www.cambrils.org en l'apartat Viure
a Cambrils / El Territori / Platges) i posar-ho en coneixement dels titulars de les
instal·lacions (GU) de temporada de platges
C) TENDALS PETITS I HAMAQUES:
- El titular de l'autorització d'explotació haurà de mantenir en condicions de neteja
l'espai que ocupi, ha de disposar de les papereres necessàries i ha de rascar la sorra
tantes vegades com sigui necessari.
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- Els tendals i hamaques hauran d'estar en bones condicions d'ús. No es
permetran diferents estats de conservació ni diferents colors en una mateixa
ocupació. Les noves instal·lacions o ampliacions hauran de presentar model per a la
seva autorització, mantenint en tots els casos una uniformitat de colors.
- Els titulars de les autoritzacions d'explotació d’hamaques no podran procedir
a l'ocupació de la platja si aquestes no han estat llogades, és a dir, que s’hauran
de mantenir apilades).
- Qualsevol tipus de sots-arrendament o cessió a tercers de les autoritzacions
d'explotació queden totalment prohibides, ja que això donaria pas a la rescissió
automàtica de les mateixes.
D) ARTEFACTES FLOTANTS:
- Les autoritzacions d'explotació de patins, de planxes de surf, d’esquí-bus,
d’embarcacions diverses i altres artefactes flotants no podran iniciar la seva activitat
sense la corresponent autorització de funcionament de Capitania Marítima que
hauran d’obtenir amb posterioritat a l’autorització d’explotació.
- El titular de l'autorització d'explotació estarà obligat a mantenir en condicions
de màxima higiene i neteja l'espai que ocupi i ha de disposar de papereres i rascar
la sorra periòdicament.
En cap cas el pagament de la taxa per a l'autorització d'explotació obliga a
l'Ajuntament a fer la neteja especificada anteriorment.
- El titular de l'autorització d'explotació haurà d'abalisar i mantenir en condicions
d'ús un canal d'accés a la platja, de 25 metres d'ample i 200 metres de llargada, o
aquell que determini la normativa de la Comandància de Marina, i haurà de vetllar
per tal que els arrendataris d’aquests artefactes utilitzin sempre el canal
d’abalisament. No podran dipositar-se dintre de l'espai comprès entre la sorra de
la platja i el trencament d'ones, deixant pas lliure a tota la línia de costa d’un
mínim de 10 metres.
LIQUIDACIÓ DE TAXES I CÀNON
Quan les instal·lacions autoritzades en el present Pla d'Usos siguin explotades per
terceres persones autoritzades per aquest Ajuntament tindran les següents
obligacions econòmiques:
1.- Pagament a l'Ajuntament de l'import en concepte de cànon que apliqui el
Ministeri- per ocupació del Domini Públic corresponent.
2.- Pagament a l’Ajuntament de la taxa que pel concepte d'autorització d'explotació
estableixi la corresponent Ordenança Fiscal, o del preu de l'adjudicació d'aquesta
autorització que es fixi pel sistema de licitació pública, en el seu cas.
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3.- Pagament de l'import que en concepte de dipòsit o fiança, determini la
corresponent Ordenança Fiscal, dipositant-la en la Tresoreria Municipal, per
respondre de les obligacions de desmuntatge de les instal·lacions en el termini
màxim que es fixi a l'autorització, així com del compliment de totes les altres
obligacions que s'estableixen en el present Pla d'Usos o en la corresponent
autorització.
Aquesta fiança també podrà respondre de les sancions que per qualsevol
incompliment s'imposin, així com de les indemnitzacions per danys i perjudicis
causats a l’Administració una vegada hagin assolit fermesa per via
administrativa.
4.- Pagament de la Taxa d’escombraries: les guinguetes restaran subjectes al
pagament de la taxa prevista en l’Ordenança Fiscal municipal corresponent.
El termini de pagament de les quantitats assenyalades serà el que es determini en
la corresponent liquidació tret de la taxa pel concepte d’autorització d’explotació
que tal i com diu l’Ordenança fiscal municipal s’estableix el règim d’autoliquidació i
obligació de pagament previ de l’import de la taxa pels sol·licitants de les
explotacions d’instal·lacions a les platges de Cambrils com a requisit necessari per a
la tramitació de la corresponent sol·licitud.
Als tercers que no estiguin al corrent de pagament de les liquidacions
corresponents a l'any anterior no se'ls atorgarà nova autorització.
EXECUTIVITAT DE LES DETERMINACIONS DEL PLA D’USOS
L’Ajuntament de Cambrils podrà exigir el compliment de les determinacions
previstes en el present Recull de clàusules així com de les condicions establertes en
les resolucions de la Generalitat de Catalunya, de l’Administració de l’Estat i Capitania
Marítima, relatives a la utilització de l’espai marítimo-terrestre, i en l’articulat de la Llei
i Reglament general de Costes quan tingui reconeguda la competència o potestat
administrativa per actuar.
Les resolucions municipals que s’adoptin seran immediatament executives i seguiran
el règim d’executivitat i executorietat dels actes administratius previst al Capítol V de
la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, de manera que es podran fer complir aquelles resolucions
mitjançant la via del constrenyiment sobre el patrimoni, l’execució subsidiària, la
multa coercitiva i la compulsió sobre les persones, prèvia instrucció del corresponent
procediment on es resolgui de forma motivada, s’atorgui la corresponent audiència i
s’apercebi de l’ús d’aquelles potestats d’execució forçosa.
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B) Sense explotació comercial:
1. Mobilitat i accessibilitat:
PASSAREL·LES: Empostissats de fusta o formigó que faciliten als usuaris l’accés a
les platges del municipi.
CADIRA AMFÍBIA: Servei gratuït ofert des de la Platja del Regueral consistent en
el bany per a persones amb discapacitat mitjançant cadira adaptada a aquest ús,
prèvia cita concertada amb l’empresa que realitza el servei de prevenció i
salvament a les platges. dos punts del litoral.
WC: Unitats de sanitaris portàtils.
CARRIL-BICI: Carril degudament assenyalat per a tal finalitat que recorre des de
la Riera de Riudecanyes fins el terme municipal de Salou.
APARCAMENT: Lloc per deixar els vehicles per accedir a la platja. En els carrers
col·lindants està permès l’aparcament i a més n’hi ha que es troben adaptats per
a persones amb minusvalia.
APARCAMENT DE BICICLETES: Lloc on es deixen les bicicletes. Es fomenta
aquest mitjà de transport. La seva ubicació al llarg de tot el litoral es troba
assenyalada en els plànols corresponents.
2-. Atenció ciutadana:
BASE DE SALVAMENT: Mòdul condicionat per a primers auxilis, connectat per
ràdio i assistit per embarcacions lleugeres de salvament amb motor fora borda,
gestionat per l’empresa concessionària del servei de salvament i socorrisme a les
platges.
TORRE DE VIGILÀNCIA: Mòdul condicionat per a vigilància de les platges i
assistit per un socorrista aquàtic degudament equipat.
CENTRE DE COORDINACIÓ DE PLATGES: Mòdul destinat a la coordinació de la
vigilància i patrulla de platges i atenció al públic
CENTRE D’ACTIVITATS ESPORTIVES: Mòduls destinats a l’emmagatzematge
del material que s’utilitza per la pràctica diària d’esports a la platja: vòlei, futbol,
caiacs, etc. Caràcter lúdic i gratuït.
RÈTOLS INFORMATIUS: Totes les platges compten amb cartells informatius que
mostren els resultats dels mostrejos sobre la qualitat de l’aigua de bany, les
normes de conducta i els serveis disponibles.
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PUNTS D’INFORMACIÓ: Els punts d’informació més propers són pròpiament
casetes d’informació turística que es troben ubicades just al davant de la platja
del Regueral i just al davant de la platja de la Riera. En tota la senyalització de la
platja s’indica telèfon d’informació on trucar.
3.- Equipaments:
DUTXES i RENTAPEUS: Unitats amb connexió d'aigua corrent.
WC: Unitats de sanitaris portàtils que proporciona l’ajuntament distribuïts per tot
el litoral, a més els propis de les instal·lacions de guinguetes de les platges.
ÀREA DE JOC O XARXA DE VÒLEI: Espai obert que pot disposar de xarxa de
voleibol, porteria de futbol sala o cistella de bàsquet, així com jocs infantils. No
s’autoritzaran activitats esportives fora de les zones delimitades com a tals en
aquest Pla d’Usos i que no estiguin indicades com a xarxes de vòlei o àrees de joc
o esportives.
ÀREA LLIURE: Radi de 3 metres al voltant de l’empostissat de fusta destinat a
l’accés del col·lectiu de minusvàlids a les platges.
PLATAFORMA FLOTANT PER A BANYISTES: Plataforma formada per mòduls
flotants d’ús lúdic per banyistes.
ESCOLA DE VELA: Mòdul destinat a la promoció i pràctica d’esports nàutics i
activitats de lleure en el medi marí.
PUNTS DE RECOLLIDA SELECTIVA D’ESCOMBRARIES: Les platges amb el
distintiu de bandera blava compten amb punts de recollida selectiva
d’escombraries que consisteixen en illes on es troben 5 contenidors: fracció
orgànica, paper/cartró, envasos/plàstics, rebuig i vidre.
PALS DE BANDERA DE L’ESTAT DE LA MAR: Aquests es troben situats en cada
caseta de vigilància i en cada base de salvament en totes les platges del litoral.
PAL DE BANDERA BLAVA: En les platges amb aquesta distinció també es troba
un pal per a la situació d’oneig d’aquesta bandera.
ABALISAMENT: Tot el litoral cambrilenc es troba degudament abalisat en una
línia paral·lela a la costa. També es troben assenyalats els canals d’entrada i
sortida d’artefactes flotants i la zona de boies de la plataforma lúdica-esportiva.
ACTIVITATS NO PERMESES:
•
•

Utilització d’aparells de reproducció sonora que pertorbin la tranquil·litat
dels ciutadans.
Presència de qualsevol animal domèstic a les platges del terme municipal.
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•
•
•
•

•
•
•

La pràctica de jocs o esports que representin molèsties o un perill per a la
integritat física de les persones, excepte en els espais acotats a l’efecte.
La venda ambulant o propaganda.
La velocitat superior a 3 nusos a les zones d’accés a platges abalisades i
zones de bany no abalisades.
Navegar a les zones abalisades de bany, ni a menys de 50 metres d’altres
embarcacions o de la costa, o a menys de 200 metres de les platges no
abalisades.
A més, els banyistes i usuaris d’embarcacions d’esbarjo han de respectar
les indicacions de socorristes i les banderes de senyalització.
No es podran fer fogueres ni cap tipus d’acampada en les platges.
No està permès el “ botellón”

El compromís de l’Ajuntament de Cambrils amb les banderes blaves inclou a més:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El respecte per la flora i la fauna, en especial la posidònia.
La utilització de papereres i la recollida de residus.
No és permès la utilització de detergents a les dutxes públiques de les
platges.
No es permet la circulació de vehicles a la sorra.
Tancament de la platja en cas d’abocament incontrolat d’aigües residuals,
plaga marina o altres factors que suposin un risc potencial.
Servei de Salvament i Socorrisme.
Servei de vigilància policial.
Servei de neteja diària.
Establiment de zones senyalitzades amb balises.
Senyalització de l’estat de la mar amb banderes (verd: estat òptim; groc:
alerta; vermella: prohibició del bany).
Publicació resultats anàlisi i control qualitat de l’aigua i la sorra.
Tractament secundari de les aigües que s’aboquen a la mar per garantir la
qualitat de l’aigua de bany.
Senyalització d’accessos fàcils i segurs, per a discapacitats.
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