DECRET DEL TINENT ALCALDE D’ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT

Identificació de l’expedient
EXP NÚM. 3978/2020 mesures a prendre en el marc de la situació actual per emergència sanitària Covid19 sobre les ocupacions de via pública d’establiments dedicats a la restauració i d’altres establiments i
comerços.

Antecedent
1. Degut a l’adopció de mesures en relació a la limitació de la mobilitat de les persones, així com de les
activitats no catalogades com a essencials en el R. D. Llei 10/2020, i la competència donada a les entitats
locals per la Disposició addicional primera de la citada norma per dictar les resolucions que siguin
necessàries.
2. El Consell de Ministres ha aprovat el passat 28 d'abril de 2020 el Pla per a la transició cap a una nova
normalitat que estableix els principals paràmetres i instruments per a l'adaptació del conjunt de la societat
a la nova normalitat, amb les màximes garanties de seguretat. Aquest procés articulat en diferents fases ha
de ser gradual i adaptable als canvis d'orientació necessaris en funció de l'evolució de les dades
epidemiològiques i de l'impacte de les mesures adoptades. L'objectiu fonamental de l'esmentat Pla és
aconseguir que, mantenint com a referència la salut pública, es recuperi de mica en mica la vida
quotidiana i l'activitat econòmica, minimitzant el risc que representa l'epidèmia per a la salut de la
població i evitant que les capacitats del 'Sistema Nacional de salut es puguin desbordar. En aquest sentit,
mitjançant la present norma s'adopten diferents mesures destinades a flexibilitzar determinades
restriccions establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en matèria de comerç minorista,
hostaleria i restauració, pràctica de l'esport professional i federat i arxius. D'aquesta manera, pel que fa de
les mesures en l'àmbit de el comerç minorista la finalitat de la present ordre és abordar la fase inicial o fase
0 destinada a la reactivació de l'activitat comercial i de determinades activitats de serveis professionals que
requereixen l'obertura al públic d'establiments o locals, assimilades a el comerç minorista, l'activitat es
troba suspesa com ara perruqueries i centres d'estètica, serveis d'arranjaments i reparacions, i similars.
3. En aquesta fase inicial, podran reobrir al públic aquells locals i establiments de comerç minorista i de
serveis professionals que garanteixin el compliment d'una sèrie de condicions que permetran
compatibilitzar aquesta reobertura amb les mesures higièniques adequades per a la protecció de la salut i
la seguretat dels ciutadans i dels treballadors, evitant així un repunt de la malaltia.
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1. La recent situació d’emergència ocasionada pel Covid-19 va requerir l’adopció de mesures
immediates i eficaces per fer-li front, aquestes s’han d’anar alleugerint a raó de les noves ordres
publicades pel Govern central.
2. Les mesures a prendre atenen a un millor control de la transició del confinament a la nova
normalitat, on els ciutadans i ciutadanes de Calafell començaran a conviure en els mateixos espais,
entenent aquests espais, a banda de la via pública, com els dels establiments i comerços
minoristes i de restauració i hostaleria.
3. Aquestes mesures pretenen ampliar l’oferta d’espais que actualment tenen els comerços i
establiments de restauració del municipi, per evitar en la mesura del possible la convivència i
contactes comercials en espais tancats.
4.

Vist informe del tècnic de mobilitat en el qual exposa que és conscient d’aquesta situació de
forma que s’han de prendre una sèrie de mesures que garanteixin la prestació d’uns serveis amb
les majors garanties pels ciutadans, en total coordinació amb els departaments de la Policia Local i
de la Brigada Municipal de senyalització i els serveis de neteja municipal i exposa el següent:

4.1 El distanciament social mínim per tal d’assegurar en normal desenvolupament de la vida social i
econòmica del municipi obliga a prendre una sèrie de mesures restrictives per tal de facilitar la
convivència a certes vies del municipi on hi hagi establiments d’oci i comerç en general.
4.2 Calafell com a municipi turístic disposa de certs nuclis destinats a comerç i oci per a tots els
ciutadans, on el nombre d’establiments destinats a aquestes activitat és superior a la mitja de
qualsevol altra zona del municipi, com ho son:
- L’Illa de vianants, entre el carrer Sant Pere i el carrer Monturiol, i entre el Passeig
Marítim i l’avinguda Mossèn Jaume Soler.
- Passeig Marítim entre la Carrerada d’en Ralet i l’Estany.
- Calafell poble.
- Segur centre, entre la carretera de Barcelona, la plaça Pau Casals i la Ronda de Sant
Miquel, inclosa la zona de l’estació de Segur.
- Zona comercial del carrer Rin.
- Façana Marítima entre el carrer Tajo i el carrer Duero.
Totes les zones anteriors presenten una tipologia i distàncies diferents, és per això que s’ha de
tractar cada zona per separat, on no es poden aplicar les mateixes mesures.

Fonaments de dret
1. Llei 7/ 1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, on als articles 25 i 26 s’estableixen
les competències dels municipis.

2. Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
3. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim
Local de Catalunya, on als articles 66 i 67 s’estableixen les competències dels municipis.
4. Reial decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Tràfic,
Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Vial., on a l’article 7 de competències dels municipis,
s’estableix en les lletres a) l’ordenació i control del trànsit.
5. Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació
de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
a. L’article 7, que imposa determinades limitacions a la mobilitat de les persones, confereix al Titular
del Departament les necessàries atribucions per acordar el tancament a la circulació de carreteres
o trams d’aquestes per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció en
aquestes de l’accés de determinats vehicles pels mateixos motius, afegint que quan les mesures
s’adoptin d’ofici s’ informarà prèviament a les Administracions autonòmiques que exerceixen
competències d’execució de la legislació del ‘Estat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i
seguretat vial i que les autoritats estatals, autonòmiques i locals competents en matèria de
trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial garantiran la divulgació entre la població de les
mesures que puguin afectar al trànsit rodat.
6. Ordre INT/262/2020, de 20 de març, per la que es desenvolupa el Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor.
a. Article 1. Tancament o restricció a la circulació per carretera. En el cas del tancament de les vies o
restricció a la circulació de determinats vehicles, restaran exclosos els vehicles destinats a la
prestació dels serveis o a la realització de les activitats següents::
i.
(...)p) Altres vehicles que, no essent inclosos entre els anteriors, els agents encarregats del
control i disciplina del trànsit considerin, en cada cas concret, que contribueixin a garantir
el subministrament de bens o la prestació de serveis essencials per a la població.
7. Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la que s’estableixen les condicions per l’obertura al públic de
determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius, així com per la pràctica de l’esport professional i
federat.
a. CAPÍTOL I, condicions per l’obertura al públic d’establiments i locals comercials minoristes i de
prestació de serveis assimilats.
i.
Art. 1. Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis
assimilats.
ii.
Art. 2 Mesures d’higiene que s’hauran d’aplicar en els establiments i locals amb apertura al
públic.
iii.
Art. 3 Mesures de prevenció de riscos pel personal que doni servei als establiments i locals
que obrin al públic.
iv.
Art. 4 Mesures de protecció i higiene aplicables als clients, a l’interior d’establiments i locals.
b. Capítol II. Condicions en les que s’hauran de desenvolupar les activitats d’hostaleria i restauració.
i.Art. 5 Activitats d’hostaleria i restauració.

ii.At. 6 Mesures de prevenció de riscos pel personal que doni servei dels establiments d’hostaleria i
restauració.
iii.Art. 7 Mesures en matèria d’higiene pels clients i aforament pels establiments d’hostaleria i
restauració.
8. OOMM de Circulació de Calafell, de 4 de juliol de 2019,
a. Art. 11.
i. Els senyals de trànsit preceptius instal·lats en les entrades dels nuclis de població tenen
validesa per a tot el nucli, llevat que hi hagi senyals específics per a un tram de carrer.
ii. Els senyals instal·lats a les entrades de les zones de vianants i altres àrees de circulació
restringida o d'estacionament limitat, regeixen en general per a la totalitat de les vies incloses
en l'interior del perímetre.
b. Art. 13. L'autoritat municipal, en casos d'emergència (...), pot modificar temporalment l'ordenació
del trànsit existent i adoptar, si escau, totes les mesures preventives necessàries per garantir la
seguretat de les persones i vehicles i una major fluïdesa en la circulació.
2. Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Calafell, de 15 de març de
2006.
a.

Capítol III Ocupació dels espais públics. Secció Tercera: Circulació de vianants i vehicles.
i. Article 32 (Limitació i interrupció de la circulació)
1. A criteri de l'Ajuntament, per raons excepcionals, la circulació de vehicles
podrà ser limitada o, fins i tot, prohibida en algun espai públic, si així ho
aconsella el manteniment de la fluïdesa general del trànsit, la seguretat
de les persones o la realització d'esdeveniments especials.
b. Títol tercer Prevenció de perills i riscos, situacions d'emergència i protecció civil. Capítol I
Intervenció administrativa de prevenció i precaució. Prevenció de perills i riscos, situacions
d'emergència i protecció civil.
i. Article 85 (Clàusula d'intervenció administrativa general)
1. L'Ajuntament ha de preservar la vida, la salut i la integritat de les
persones, la protecció de llurs béns i la protecció del medi ambient, en
especial en situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de
calamitat pública.
2. Per a la consecució d'aquests fins, podrà desenvolupar aquelles mesures
d'intervenció administrativa que, en virtut dels principis de prevenció de
perills i de precaució, es trobin en el seu àmbit competencial, amb ple
respecte pels drets i llibertats individuals i llur protecció i jurídica.
ii. Article 86 (Mesures d'intervenció administrativa)
1. L'Ajuntament adoptarà les mesures necessàries per a prevenir, evitar o
minimitzar els efectes derivats de les catàstrofes o calamitats públiques,
entre les quals cal esmentar:

a.

(...)Qualsevol altra que es consideri necessària, d'acord amb la
situació d'emergència i el pla que hi sigui d'aplicació.

El Decret d’Alcaldia núm. 3233/2019 de 19 de juny de delegacions de l'alcaldia en els tinents d'alcalde.
Resolució
PRIMER.- Aprovar, respecte les ocupacions a la via pública de restauradors i altres comerços, un
distanciament social mínim derivat d’una sèrie de mesures d’obligat compliment que tot seguit es diran en
l’acord segon, compatibles amb el fet d’assegurar el normal desenvolupament de la vida social i
econòmica del municipi i amb el fet de facilitar la convivència a certes vies on hi hagi establiments d’oci i
comerç en general.

SEGON.- Aprovar les següents normes d’ocupació de la via pública dels nuclis destinats a comerç i oci per
a tots els ciutadans, durant tot el període en que es mantingui la situació d’excepcionalitat decretada per
l’autoritat competent, on el nombre d’establiments destinats a aquestes activitat és superior a la mitja de
qualsevol altra zona del municipi, com ho son:
1. Zona 1: L’Illa de vianants, entre el carrer Sant Pere i el carrer Monturiol, i entre el Passeig Marítim i
l’avinguda Mossèn Jaume Soler i Passeig Marítim entre la Carrerada d’en Ralet i l’Estany.
a. Establiments que no siguin de restauració com tendes de roba, comerç minorista i d’altres
establiments similars podran fer una ocupació a la seva façana que podrà ser la mateixa
de la que tenen els establiments restauradors amb vetlladors als Passegi Marítim
d’amplada de la via pública per fer exposició dels seus articles de venda al públic.
b. Establiments de restauració, bars i restaurants amb terrassa autoritzada actualment,
podran fer una ampliació de la superfície autoritzada, sempre que amb aquesta ampliació
no destorbi el normal pas d’accés a habitatges o d’altres establiments, en aquest sentit
s’estableix que l’ampliació no serà superior a 1 metre a la façana marítima intentant en la
mesura possible de elecció de mobiliari mantenir 4 metres fins al principi del mur de
platja, en la resta de carrers paral·lels i perpendiculars al passeig dins d’aquest àmbit 1.2
metres. S’inclouen els establiments comercials (1 m dins de l’illa de vianants, resta carrers
1.2 m).
c. Establiments que no disposin de terrassa autoritzada actualment, podran ficar una
terrassa a la façana del seu establiment d’una amplada màxima d’un metre i quaranta
centímetres (1,4 metres). Incloent els establiments comercials.
d. La neteja de la zona s’haurà de fer entre les 05 i les 08 hores del mati.
e. La reposició d’articles dels establiments i comerços, la càrrega i descàrrega pròpiament
dita, s’hauria de fer entre les 07 i les 10 hores de cada dia.
f. Als carrers on hi hagi coincidència de comerços i establiments a tots dos cantons, s’haurà
de deixar una franja lliure pel normal pas de vianants i vehicles d’emergència d’un mínim
de tres metres (3m).

g. A la façana marítima es deixarà pas lliure entre la zona sud del passeig i els establiments.
h. 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.
i. 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 màxima de dos metres i quaranta centímetres (2,4 m).
j. A la vista de les restriccions de circulació i ampliacions d’ocupacions esmentades abans, la
circulació de qualsevol vehicle que no sigui de motor també haurà de quedar prohibida
per evitar accidents i situacions perilloses pels vianants dins dels carrers de l’Illa de
vianants; en cas de nens i nenes menors de 12 anys acompanyats, la velocitat haurà de
ser menor que la d’un vianant, essent responsabilitat dels pares, mares o tutors que els
acompanyin.
2. Zona 2: Calafell poble.
a. Establiments que no siguin de restauració com tendes de roba, comerç minorista i d’altres
establiments similars podran fer una ocupació a la seva façana d’un metre d’amplada de
la via pública per fer exposició dels seus articles de venda al públic. Donada la diversitat
dels establiments, les ocupacions seran tractades singularment, a instància de part.
b. Establiments de restauració, bars i restaurants amb terrassa autoritzada actualment,
podran fer una ampliació d’un metre i vint centímetres (1,2 metres) de la superfície
autoritzada, sempre que amb aquesta ampliació no destorbi el normal pas d’accés a
habitatges o d’altres establiments. Donada la diversitat dels establiments, les ocupacions
seran tractades singularment, a instància de part.
c. Establiments que no disposin de terrassa autoritzada actualment, podran ficar una
terrassa a la façana del seu establiment d’una amplada màxima d’un metre i quaranta
centímetres (1,4 metres). Donada la diversitat dels establiments, les ocupacions seran
tractades singularment, a instància de part.
d. Els establiments que disposin de terrassa als carrers 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 màxima d’un metre i vint centímetres (1,2 m). Donada la
diversitat dels establiments, les ocupacions seran tractades singularment, a instància de
part
3. Zona 3: Segur centre, entre la carretera de Barcelona, la plaça Pau Casals i la Ronda de Sant
Miquel, inclosa la zona de l’estació de Segur.

a.

En aquesta zona l’ocupació es farà únicament en l’espai reservat per l’estacionament de
vehicles a motor que existeixi al davant de la façana de l’establiment, no es podrà ocupar
l’espai reservat a voreres ni accessos existents a d’altres establiments o habitatges.
b. Establiments que no siguin de restauració com tendes de roba, comerç minorista i d’altres
establiments similars podran fer una ocupació a la seva façana, Sempre que hi hagi una
sol·licitud es farà l’anàlisi particular de cadascuna.
4. Zona 4: comercial del carrer Rin.
a. En aquesta zona l’ocupació es farà únicament en l’espai reservat per l’estacionament de
vehicles a motor que existeixi al davant de la façana de l’establiment, no es podrà ocupar
l’espai reservat a voreres ni accessos existents a d’altres establiments o habitatges.
b. Establiments que no siguin de restauració com tendes de roba, comerç minorista i d’altres
establiments similars podran fer una ocupació a la seva façana Sempre que hi hagi una
sol·licitud es farà l’anàlisi particular de cadascuna.
5. Zona 5: façana Marítima entre el carrer Tajo i el carrer Duero.
a. En aquesta zona l’ocupació es farà únicament en l’espai reservat per l’estacionament de
vehicles a motor que existeixi al davant de la façana de l’establiment, no es podrà ocupar
l’espai reservat a voreres ni accessos existents a d’altres establiments o habitatges.
b. Establiments que no siguin de restauració com tendes de roba, comerç minorista i d’altres
establiments similars podran fer una ocupació a la seva façana Sempre que hi hagi una
sol·licitud es farà l’anàlisi particular de cadascuna.
TERCER.- Preveure l’aplicació de totes les mesures aprovades en l’apartat anterior, respecte els
establiments que actualment tinguin autoritzada ocupacions de via pública i siguin destinats a les activitats
esmentades, una vegada sigui publicada la present resolució.
QUART.- Establir que les ampliacions i ocupacions previstes només podran començar a fer-se efectives en
quant a activitat de restauració o altres, amb l’assistència de clients, una vegada el municipi hagi passat a
la Fase 1 del procés de desconfinament o bé així s’estableixi expressament per part de les autoritats
competents.
CINQUÈ.- Disposar que qualsevol altre tipus d’ocupacions o ampliacions que no sigui contemplada en
aquest decret, s’haurà de sol·licitar mitjançant instància al departament d’espai públic i serà tractada
singularment pel departament corresponent.
SISÈ.- Comunicar als interessats i als departaments afectats de l’ajuntament el present acord per al seu
coneixement i efectes, i publicar-lo al Portal corresponent de la web i mitjans de difusió pública de
l’ajuntament.

Calafell, 8 de maig de 2020

