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ANTECEDENTS I OBJECTIUS DEL PROJECTE 

Antecedents: 
− Justificació del projecte: 

 A partir dels resultats dels Estudis de dinamització 
comercial realitzats l’any 2006 als nuclis de Calafell, es 
va identificar la necessitat de participació i implicació de 
comerciants en les accions de dinamització comercials de 
cadascun dels nuclis analitzats.  

 Existeixen dues associacions de defensa dels interessos 
del comerç a Calafell. Una associació de comerciants de 
recent creació, en la que s’ha detectat la necessitat de 
fer un suport tècnic per a la seva consolidació, com per 
exemple la consolidació d’estratègies per a la concreció 
d’objectius, la visió (objectius a curt, mig i llarg termini) 
o la gestió de projectes concrets de dinamització 
comercial. La segona és una associació d’empresaris, 
anomenada el FORUM, més consolidada com a 
organització. 
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ANTECEDENTS I OBJECTIUS DE LA DINAMITZACIÓ 

Antecedents: 
− Justificació del projecte: 

 L’associació de comerciants és una escissió del grup 
FORUM que es va produir fa aproximadament un any, 
davant la manca de satisfacció del grup de comerciants 
de connectar amb temes de comerç dels empresaris. 

 No obstant això, les coses han anat canviant al llarg 
d’aquest temps. Bàsicament, perquè la junta de govern 
del FORUM s’ha renovat significativament i els nous 
membres que presideixen l’organització són clarament 
més propers al comerç del municipi. 

 Davant aquesta situació, l’Ajuntament de Calafell es va 
plantejar la possibilitat de fer reunions conjuntes entre 
ambdues associacions amb l’objectiu de treballar 
conjuntament per millorar el comerç del municipi. 
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ANTECEDENTS I OBJECTIUS DE LA DINAMITZACIÓ 

Objectius: 
− Fomentar la comunicació i el treball conjunt entre les 

dues associacions de comerciants de Calafell. 
− Identificar els objectius o eixos comuns entre les dues 

associacions de comerciants de Calafell. 
− Identificar les accions a realitzar amb comerciants 

durant l’any 2007 en el marc del treball conjunt entre 
les dues associacions.  

− Promoure la implicació i el lideratge de les 
associacions de comerciants en la posada en marxa de 
les accions proposades a partir del foment de la 
participació. 

− Assessorar sobre la millor manera de posar en marxa 
les accions. 

− Fomentar la comunicació i relació entre associacions 
de comerciants i instàncies municipals. 
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ANTECEDENTS I OBJECTIUS DE LA DINAMITZACIÓ 

Metodologia: 
− Realització de reunions amb les dues associacions de 

comerciants i empresaris de Calafell.  
 Organització: es poden destacar certs aspectes comuns a totes les 

reunions:  
• Elaboració prèvia d’un ordre del dia. 
• Revisió d’aspectes globals i estratègics del projecte.  
• Tractament de temes específics que hagin sorgit. 
• Planificació del treball del període següent. 

 Periodicitat: es van organitzar 6 sessions amb el comerç, una vegada a 
la setmana des de mitjans de Gener. 

 Assistents a les reunions: aproximadament 3 representants de la junta 
de cadascuna de les dues associacions, alguns comerciants associats, un 
tècnic de comerç de l’Ajuntament de Calafell i un assessor de l’empresa 
D’Aleph per tal de dinamitzar les reunions i assessorar tècnicament els i 
les assistents. 

 Dinàmica de les reunions: utilització de tècniques participatives, com 
són les targetes per tal de realitzar “brainstorming” sobre objectius i 
propostes d’actuació. 
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ANTECEDENTS I OBJECTIUS DE LA DINAMITZACIÓ 

Metodologia: 
 

− Reunions estratègiques amb l’equip tècnic de l’Ajuntament a 
l’inici del projecte i en algun altre moment en el decurs del 
mateix.  
 

− Treball de gabinet: Revisió i elaboració d’informes de seguiment 
de les reunions participatives. Aquest fet incorpora una revisió i 
proposta tècnica a partir de les accions proposades pel grup 
d’assistents a les reunions d’assessorament.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ 

PLANTEJAMENT INICIAL 
− ELS PRIMERS CONTACTES 

 A partir d’una primera reunió a l’Àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Calafell (el mateix 18 de 
gener de 2007), va identificar-se l’oportunitat de 
començar a treballar de forma conjunta amb els 
comerciants associats de Calafell i amb els empresaris de 
l’associació local Fòrum. 

 En aquest sentit, des de l’Ajuntament es va considerar 
molt positivament la col·laboració entre ambdues 
associacions. Una col·laboració com aquesta pot 
beneficiar-se del bagatge associatiu dels empresaris i de 
la sensibilitat dels comerciants. 

 Es defineix la necessitat d’establir regularitat en les 
sessions, a les quals assistirà també el tècnic municipal en 
la matèria. 

REUNIÓ PRÈVIA: 
PROMOCIÓ 

ECONÒMICA, 
18.01.2007 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ 

− I REUNIÓ DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT, 
DE LA UNIÓ DE BOTIGUERS I DEL FÒRUM DE 
CALAFELL (Dependències municipals de la Platja, 
18.01.07) 

 
OBJECTIUS DE LA REUNIÓ:  
 Detectar la predisposició al treball conjunt de les dues 

associacions i les possibilitats reals de generar un 
projecte comú. 

 Informar sobre el nostre paper com a facilitadors de les 
reunions i assessors tècnics de les accions plantejades en 
aquest marc. 

RESULTAT OBTINGUT: 
 Enteniment general i trobada d’un objectiu comú: 

fomentar la revalorització del comerç de Calafell, a 
través de la creació conjunta (entre les dues associacions) 
d’un decàleg de qualitat del comerç del municipi. 

PRIMERA REUNIÓ: 
PROMOCIÓ 

ECONÓMICA, 
18.01.2007 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ 

COMENTARIS SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ:  
 
 Els representants dels comerciants i empresaris reunits 

reconeixen immediatament la necessitat de treballar 
conjuntament: coincideixen en que l’objectiu principal –i 
comú- és la revalorització del comerç calafellenc. 

 Aquest genèric objectiu comú, segons la principal 
representant dels comerciants, es tradueix en aspectes 
com: 

• Aconseguir que un municipi de 25.000 habitants s’acostumi a 
consumir a Calafell. 

• Eliminar l’estacionalitat relacionada amb l’estiu. 
• Fomentar la unificació d’horaris. 
• Aprofitar l’avantatge que suposa poder obrir els caps de 

setmana. 

PRIMERA REUNIÓ: 
PROMOCIÓ 

ECONÓMICA, 
18.01.2007 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ 

 Així mateix, també es considera necessari incidir en la millora 
de la imatge de les zones més comercials de Calafell, tant pel 
que respecta a l’espai urbà com als establiments comercials. 
Així, s’assumeix la necessitat de gestionar-se com a centre 
comercial a cel obert. 

 Un aspecte rellevant citat és la dificultat que suposa la política 
desenvolupada pels antics comerciants, que ara no exerceixen 
com a tal, però que imposen lloguers molt elevats pels seus 
locals i no permeten realitzar-hi reformes. Es considera que 
això és un fre al desenvolupament comercial. 

 D’acord amb tot l’anterior, els propis comerciants i empresaris 
suggereixen, com a exemple, una forma de concretar aquesta 
revalorització mitjançant l’establiment d’un decàleg 
d’actuacions que comprometi tant a comerciants com al propi 
Ajuntament.  

 També es fa palès que un decàleg com aquest suposa, per un 
costat, una autoregulació entre els comerciants, així com la 
necessitat de que l’administració utilitzi els recursos que té a 
l’abast per generar ordenances i fer-les complir, en aquells 
punts que ho requerissin.  
 

PRIMERA REUNIÓ: 
PROMOCIÓ 

ECONÓMICA, 
18.01.2007 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ 

 En aquest sentit, i d’acord amb les inquietuds i interessos 
dels comerciants, dels empresaris i de l’Ajuntament de 
Calafell, es determina l’elaboració d’un decàleg de 
comportament com a nou objectiu específic a assolir a 
través de les sessions de dinamització. 

 Per tant, es proposa que, per a la propera reunió, 
comencin a determinar-se objectius generals i possibles 
actuacions que comencessin a donar forma al decàleg.  

 Es determina que totes les reunions, si no es diu el 
contrari, seran els dijous de 15:00 h a 17:00 h, tot 
aprofitant el descans de migdia dels comerciants.  

 Com a excepció, la següent reunió es va fixar el divendres 
26 de gener, a les esmentades hores. 

PRIMERA REUNIÓ: 
PROMOCIÓ 

ECONÓMICA, 
18.01.2007 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ 

− II REUNIÓ DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT, 
DE LA UNIÓ DE BOTIGUERS I DEL FÒRUM DE 
CALAFELL (Dependències municipals de la Platja, 
26.01.07) 

 
OBJECTIUS DE LA REUNIÓ:  
 Plantejar els objectius específics del decàleg i identificar 

les temàtiques que es volen tractar: què es vol 
aconseguir amb aquest decàleg? Com es vol plantejar? 

RESULTATS DE LA REUNIÓ: 
 Identificació de les temàtiques que hauria de contenir el 

decàleg. 
 Definició del decàleg com a element purament normatiu, 

atemporal i global per al total del municipi. 
L’acompliment del decàleg haurà d’esser el referent de 
qualitat comercial (dels establiments, de l’espai urbà). 

SEGONA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
26.01.2007 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ 

COMENTARIS SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ:  
 
 D’acord amb els paràmetres de la sessió de la setmana 

anterior, els representants dels comerciants i dels 
empresaris i de l’Ajuntament es reuneixen per determinar 
els objectius específics que ha de presentar el decàleg 
mitjançant un exercici de brainstorming.  

 La sessió es va celebrar a les aules de les Dependències 
municipals de la Platja, degut a que la dinàmica 
participativa de la sessió així ho recomanava. 

 Abans de començar la sessió es va recomanar puntualitat 
en l’assistència, ja que la franja horària en què se celebra 
(de 15:00 a 17:00 h) no pot ser prorrogada degut a l’horari 
d’obertura de la majoria dels comerciants assistents. 

SEGONA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
26.01.2007 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ 

 A continuació, els comerciants debaten sobre els possibles 
objectius específics. Les temàtiques proposades, a partir de 
les quals s’extreuran els objectius específics, són: 
• Supressió de l’estacionalitat 
• Bona imatge percebuda del local 
• Bona imatge percebuda de l’atenció a la clientela 
• Bona imatge percebuda de l’espai urbà (urbanisme comercial i 

comunicació) 
• Vetlla pel bon estat de les condicions de l’entorn del Centre 

Comercial Urbà (manteniment) 
• Varietat i diversificació comercial 
• Participació activa dels comerços en activitats diverses del 

municipi 

 Una de les comerciants polemitza amb la resta precisament 
per la baixa rendibilitat d’obrir a l’hivern. Els altres 
companys de la Unió i els assistents del Fòrum la convencen 
de què, justament si s’aconsegueix introduir entre els 
clients potencials la idea de què el comerç de Calafell no 
tanca, les seves xifres hivernals serien unes altres. 

SEGONA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
26.01.2007 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ 

 També es va debatre l’aparent irregularitat de la 
recollida de brossa, que fa que al passeig marítim hi hagin 
borses mentre la gent passeja o pren un refresc. 

 En relació amb la participació dels comerciants en 
activitats de promoció del poble, es determina la 
necessitat d’una mesura com aquesta, però també que no 
pot ser obligatòria.  

 També suscita discussió l’establiment d’un manual 
d’atenció al client, idea llençada des del Fòrum. Des d’un 
grup de comerciants es considera que ja se sap 
perfectament com tractar un client i que, per tant, un 
document d’aquest tipus no és necessari. En resposta a 
aquesta reflexió, s’explica que un manual d’aquest tipus 
aniria més pels empleats, sovint amb poca experiència 
comercial, que pels propietaris. Finalment, s’accepta una 
mesura d’aquest tipus. 

 

SEGONA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
26.01.2007 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ 

 Per a la propera reunió es fixa com a part del dia el 
consens amb el redactat definitiu dels objectius generals, 
tal i com quedi després del seu anàlisi a D’ALEPH, així 
com una pluja d’idees amb els continguts específics que 
hauria d’incloure el decàleg –una part dels quals ja han 
sortit citats a les discussions de la sessió-.  

 La propera reunió es concreta pel dijous 1 de febrer de 
2007, a les mateixes aules de la Platja, entre les 15:00 h i 
les 17:00 h.   

SEGONA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
26.01.2007 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ 

− III REUNIÓ DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT, DE LA UNIÓ DE BOTIGUERS I DEL 
FÒRUM DE CALAFELL (Dependències municipals 
de la Platja, 01.02.07) 

 
OBJECTIUS DE LA REUNIÓ:  
 Consensuar l’objectiu general i els específics del decàleg 

elaborats per D’Aleph en funció de les temàtiques 
proposades pels participants a la sessió anterior. 

 Concretar els punts que comprendran el decàleg. 
RESULTATS DE LA REUNIÓ: 
 Consens sobre els objectius general i específics del 

decàleg proposats per D’Aleph en funció de les 
temàtiques definides a la sessió anterior. 

 Identificació dels punts del decàleg, ordenats a partir 
dels objectius identificats. 

 

TERCERA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
01.02.2007 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ 

 
COMENTARIS SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ:  

 
 Per aquesta tercera sessió, els representants de la Unió 

de Botiguers i del Fòrum es reuneixen, juntament amb el 
tècnic municipal, per realitzar la pluja d’idees de la qual 
sortiran les actuacions que definiran el decàleg del 
comerç de Calafell. Aquesta és la reunió amb major 
assistència de participant de les desenvolupades fins al 
moment. 

 Prèviament, s’adjunta un document amb la definició dels 
objectius generals i específics que emmarquen el decàleg, 
a partir de les idees extretes durant la sessió anterior. El 
contingut d’aquest document es troba a l’Annex 1.  

TERCERA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
01.02.2007 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ 

 El conductor de la reunió emmarca el context de les 
actuacions: d’acord amb les inquietuds del comerç 
calafellenc, aquestes han de ser, fonamentalment, 
normatives. Això no vol dir que s’hagin de convertir en 
norma legal necessàriament: algunes de les actuacions 
hauran de ser, forçosament, de compliment voluntari, a 
les quals s’haurà d’acompanyar més endavant de mesures 
d’incentiu i sensibilització adients. 

 També es recorda que el decàleg ha de comprometre tant 
als comerç com a l’Ajuntament, de manera que això es 
tingui en compte també a l’hora de proposar actuacions. 

 Per al desenvolupament de la sessió, es proposa la 
realització d’una dinàmica de targetes: degut a la 
necessitat d’aplegar i organitzar nombrosos ítems, cada 
comerciant i empresari rep a la sessió un grapat de 
targetes, a cadascuna de les quals escriurà una idea 
d’ítem de decàleg.  

 Posteriorment, aquestes targetes es van classificar amb 
els participants, en cadascun dels set objectius específics 
definits a la sessió anterior i refrendats al principi de 
l’actual.    

TERCERA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
01.02.2007 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ 

TERCERA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
01.02.2007 

 La relació exhaustiva d’actuacions1 citades va ser 
l’exposada a continuació:  

• Participació activa dels comerços en activitats del 
municipi 

o Col·laboració de temporada; iniciatives 
Ajuntament-Fòrum. 

o Carrers ornamentats (Nadal, Carnaval, etc,). 
o Participació a campanyes. 
1. Nadal 
2. Festes Majors 
3. Mercat del Mar 
4. Mercat Medieval 
5. Carnaval 
6. Reis 

1 Se citen idees repetides al llarg de la dinàmica per deixar constància dels ítems més citats. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ 

• Supressió de l’estacionalitat 
o Consensuar horaris d’obertura per sectors. 
o Concretar horari d’obertura i tancament de diferent 

sectors comercials. 
o Especificació de dies descans. 
o Obert tot l’any (tenint en compte l’existència de 

vacances). 
• Varietat i diversificació comercial 

o No obrir més immobiliàries. 
o Evitar l’excés de negocis del mateix tipus (evitar 

concentració). 
o Limitació de noves activitats. 
o Reglament que reguli el conjunt d’activitats (han de ser 

variades i coherents, és a dir, d’acord amb un model de 
turisme familiar). 

 

TERCERA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
01.02.2007 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ 

• Bona imatge percebuda de l’atenció a la clientela 
o Cartell d’horaris. 
o Horaris establerts i penjats als diferents comerços. 
o Tiquets per zona blava. 
o Tiquets pàrquing. 
o Horaris exposats per a clients. 
o Aparcament amb targeta de descompte sobre els 

comerços. 
o Vals d’aparcament. 
o Horaris exposats mínims per sector. 
o Personal format. 
o Personal uniformat. 
o Utilització referencial del manual d’atenció al públic de 

l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 
o Crear un criteri o manual d’estil amb un equip 

coordinador. 

TERCERA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
01.02.2007 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ 

 Bona imatge percebuda del local 
• Uniformitat al carrer, toldos, etc. 
• Botigues ornamentades (Nadal, Carnaval, etc.). 
• Eliminar ‘tenderetes’ a la via pública (elements sobresortints 

de la botiga). 
• No estendre la botiga fora del local. 
• Tenir una imatge (p.e., que els basars no pengin coses al 

carrer). 
• Ús de datàfon. 
• Tendals sense publicitat. 
• No invasió de les voreres. 
• Mobiliari sense publicitat. 
• Mínims d’estètica. 

o Nom als rètols. 
o No fer servir enganxines. 
o No publicitat. 
o No fer servir cartells escrtis a mà . 

• Fer complir la normativa. 
o Lleis antitabac. 
o Normes d’ocupació del carrer. 
o Consum d’alcohol. 

TERCERA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
01.02.2007 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ 

TERCERA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
01.02.2007 

 Vetlla pel bon estat de les condicions de l’entorn del 
CCU (manteniment) 
• Més neteja.  
• Arreglar el problema de les brosses al passeig. 
• Acabar amb la problemàtica de la brossa. 
• Vigilància dels aparcaments municipals. 
• Recollida de brosses i restes als carrers més d’un cop al dia, 

amb un horari establert. 
• Control del material urbà de l’entorn (observar si hi ha bancs 

trencats, pilones avariades, etc. i avisar l’Ajuntament. 

• Neteja diària dels carrers i del mobiliari urbà.  
 Bona imatge percebuda de l’espai urbà 

• Informació al carrer (equip Blau). 
• Difusió en ràdio i premsa de les activitats o festes. 
• Lavabos públics. 
• Fer aparcaments subterranis. 
• Establir punts d’informació al client. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ 

 Es demana per a la sessió següent que aportin propostes 
d’horaris mínims d’obertura comuns per al municipi. 

 Apareix, per primera vegada durant les sessions de 
dinamització, el concepte d’establiment d’una marca de 
qualitat que suposi incentius i avantatges als comerciants 
que disposin d’ella. Es parla d’ella com de “Q de qualitat” 
del comerç de Calafell. 

 L’objectiu de la “Q de qualitat” seria estimular el 
compliment del decàleg: qui compleixi el decàleg rebrà 
aquest distintiu, el qual aniria acompanyat d’avantatges, 
com ara tiquets, aparició en tríptics, fires, etc. 

 Per a la propera reunió, fixada el 8 de febrer de 2007, es 
concerta la primera proposta de redacció del decàleg i la 
discussió del mateix.  

TERCERA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
01.02.2007 
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QUARTA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
08.02.2007 

DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  
 

− IV REUNIÓ DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT, DE LA UNIÓ DE BOTIGUERS I DEL 
FÒRUM DE CALAFELL (Dependències municipals 
de la Platja, 08.02.07) 

 
OBJECTIUS DE LA REUNIÓ:  
 Consensuar punts del decàleg proposats per D’Aleph en 

funció de les propostes realitzades a la sessió anterior. 
 Concretar proposta d’horaris mínims dels establiments. 
RESULTATS DE LA REUNIÓ: 
 Consens sobre els objectius general i específics del 

decàleg proposats per D’Aleph en funció de les 
temàtiques definides a la sessió anterior. 

 Identificació dels punts del decàleg, ordenats a partir 
dels objectius identificats. 
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QUARTA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
08.02.2007 

DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  
 

COMENTARIS SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ:  
 

 Els representants de la Unió de Botiguers i del Fòrum es 
reuneixen, juntament amb el tècnic municipal, per 
discutir la primera proposta de redactat del decàleg del 
comerç de Calafell.  

 Tot i que les aportacions de la present sessió tenen com a 
finalitat tancar al màxim el document, es fa palès que 
aquest, fins que no es presenti al conjunt de comerciants, 
associats i no associats, pot estar subjecte a variacions. 
La idea és que sigui el més normatiu possible, però també 
que tingui la màxima universalitat per tal de què el 
puguin acomplir el màxim nombre de comerciants. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  
 

QUARTA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
08.02.2007 

 La redacció proposada pel decàleg va ser l’exposada a 
continuació:  
 
DECÀLEG DEL COMERÇ DE CALAFELL 
 
Document de proposta i discussió 
 
1. El comerç de Calafell participa activament en les diverses 

activitats que dinamitzen el municipi, especialment en campanyes 
de temporada (Nadal i Reis), així com en d’altres activitats de 
caire més específic (Festes Majors, Mercat del Mar, Mercat 
Medieval i Carnaval) 

2. El comerç de Calafell disposa d’horaris mínims d’obertura, comuns 
per a tot el municipi i tot l’any, tal i com es detalla a continuació: 
(relació d’horaris oberta a discussió amb comerciants) 

3. El comerç de Calafell no tanca durant més d’un mes consecutiu a 
l’any (període vacacional). 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  
 

QUARTA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
08.02.2007 

 
4. El comerç de Calafell especifica tan els dies de tancament per 

descans i/o vacances, com els horaris d’obertura i tancament de 
l’establiment comercial. Aquestes especificacions es comuniquen 
al públic mitjançant el corresponent cartell ubicat a la porta de 
l’establiment.  

5. Aquells negocis que contribueixen a incrementar la discontinuïtat 
comercial (immobiliàries, bancs, caixes i gestories) i que vulguin 
establir-se als baixos comercials de Calafell, hauran de respectar 
una distància entre ells mínima de 200 metres.  

6. El comerç de Calafell ofereix a la seva clientela, com a mínim, 
els següents serveis per facilitar la compra:  

o Hores d’aparcament gratuït 
o Utilització del datàfon 
o Atenció al públic segons les especificacions extretes del 

“Manual d’atenció al client de Calafell”. 
o Establiment d’un punt d’informació al client que contingui 

un servei centralitzat de mediació entre comerç i clientela. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  
 

QUARTA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
08.02.2007 

 
7. El comerç de Calafell segueix criteris homogenis d’imatge en 

l’exterior dels establiments, particularment en: 
o Tendals 
o Rotulació 
o Utilització de mobiliari no publicitari 
o No utilització de cartells manuscrits 
o No permetre l’existència de cap element sortint sense la 

corresponent autorització municipal, tal i com disposen les 
ordenances municipals de convivència ciutadana i de l’illa de 
vianants.   

8. El comerç de Calafell vetlla pel bon estat de l’entorn de les seves 
zones de concentració comercial. Això suposa: 

o Recollida de brossa més d’una vegada al dia, amb horaris 
establerts, per part de l’Ajuntament. 

o Compromís dels comerciants de mantenir net l’entorn 
comercial on s’ubica.  

o Control periòdic del mobiliari urbà de l’entorn comercial.   
9. A Calafell s’identifiquen amb claredat les zones comercials del 

municipi mitjançant una senyalització comercial precisa, d’acord 
amb el que estableixi el “Pla de senyalització comercial de 
Calafell”.  

10. El comerç de Calafell es compromet a complir la normativa actual 
vigent de rang local, autonòmic i estatal que afecti al comerç.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  

QUARTA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
08.02.2007 

 Com a primera aportació al document, els comerciants 
faciliten uns horaris mínims, d’acord amb la premissa de què 
han de ser aplicables al conjunt del municipi i de què s’han 
de prendre com aquelles hores en les què el comerç 
alimentari i no alimentari (així com també la restauració i 
hostaleria de Calafell) han d’estar normalment oberts (serveis 
mínims). Les conclusions del debat sobre horaris deixen la 
següent relació: 
 

• Comerç alimentari: de 9:00h a 14:00h i de 17:00h a 20:00h  
• Comerç no alimentari: de 10:00h a 13:30h i de 17:00 a 20:30h 
• Restauració: de 13:00h a 16:00h i de 20:00h a 23:00h 
• Bars i cafeteries: de 8:00h a 21:00h (posteriorment, 

s’endarrerirà l’horari mínim d’obertura fins a les 10:00h)  
 

 Es proposa reduir els 200 metres de distància mínima entre 
negocis de discontinuïtat comercial a 100 metres, considerats 
suficients en el context local. 

 S’elimina la referència al datàfon, d’acord amb l’objecció que 
podria suposar entre negocis on els imports per client són 
normalment baixos. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  

QUARTA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
08.02.2007 

 El tècnic municipal menciona l’existència d’un manual 
d’atenció al ciutadà desenvolupat per l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. Per tant, es 
proposa que, en lloc de generar un manual d’atenció al 
client, s’utilitzin ítems que puguin ser útils al d’atenció 
ciutadana.  

 Així mateix, els comerciants demanen que s’inclogui un 
punt on sigui d’interès la recomanació dels establiments 
de Calafell per part dels propis comerciants i 
empresaris. 

 Es demana retirar qualsevol matís a la possibilitat de 
permetre elements sortints als establiments, amb la 
qual cosa es pretén anar més enllà, fins i tot, de les 
restriccions que permeten les ordenances vigents.  

 En relació al tema d’establir un punt d’informació al 
client, el tècnic municipal suggereix aprofitar l’Oficina 
de Turisme, que també incorpora tasques de mediació. 
El conductor de la sessió proposa transformar-la, 
formalment, en Oficina de Comerç i Turisme. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  

QUARTA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
08.02.2007 

 Quan al control del mobiliari urbà, es determina afegir 
una referència a la notificació d’incidències.   

 Per a la propera sessió es portarà el text del decàleg 
degudament actualitzat. Així mateix, es marca com a 
objectiu tractar aspectes del decàleg relacionats amb la 
normativa ja existent, i l’obtenció d’idees que serveixin 
per articular mesures de sensibilització que permetin 
activar el decàleg.  

 El conductor de la sessió demana que també s’aportin 
idees que ajudin a definir el concepte d’homogeneïtat a 
la imatge dels comerços de Calafell. 

 Degut a una activa discussió sobre la recollida de la 
brossa, que va motivar discrepàncies entre els propis 
comerciants (alguns dels quals deien que els hi 
recollien, i d’altres no), es va demanar al tècnic 
municipal que aportés per a la propera sessió l’horari de 
recollida. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ 

 De la mateixa manera, també es va demanar al tècnic 
municipal que portés el text del manual d’atenció al 
ciutadà.   

 Es fixa la propera reunió al despatx de promoció 
econòmica, a la Platja, pel proper 15 de febrer de 2007. 

QUARTA REUNIÓ: 
AULES DE LA 

PLATJA, 
08.02.2007 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  

CINQUENA REUNIÓ: 
PROMOCIÓ 

ECONÓMICA, 
15.02.2007 

− V REUNIÓ DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT, DE LA UNIÓ DE BOTIGUERS I DEL 
FÒRUM DE CALAFELL (Dependències municipals 
de la Platja, 15.02.07) 

OBJECTIUS DE LA REUNIÓ:  
 Acabar de consensuar punts del decàleg proposats que havien 

quedat pendents en al sessió anterior. 
 Donar informació elaborada per D’Aleph sobre les ordenances 

municipals, altres normatives i la seva relació amb els punts del 
decàleg. 

 Concretar accions de comunicació del decàleg a l’Ajuntament i 
les accions que es volen desenvolupar amb recolzament 
municipal. 

 Començar a pensar en accions de sensibilització al comerç per 
comunicar de l’existència i importància del decàleg. 

RESULTATS DE LA REUNIÓ: 
 Consens sobre els punts del decàleg que havien quedat pendents 

la sessió anterior. 
 Comunicació als participants sobre la normativa existent i la 

seva relació amb el decàleg. 
 Concreció d’algunes accions de comunicació amb l’Ajuntament. 
 Concreció d’algunes accions de sensibilització al comerç. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  

CINQUENA REUNIÓ: 
PROMOCIÓ 

ECONÓMICA, 
15.02.2007 

COMENTARIS SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ:  
 
 Els representants de la Unió de Botiguers i del Fòrum es 

reuneixen, juntament amb el tècnic municipal, per 
acabar de tancar el text del decàleg, tractar els 
aspectes normatius que aquest comporta i començar a 
treballar els punts relatius a sensibilització comercial.  

 Degut a la quantitats de temàtiques a tractar a la sessió, 
es va recomanar prèviament la màxima puntualitat. 

 Així mateix, degut a què les circumstàncies ja no ho 
requerien, es va tornar a celebrar la sessió al despatx de 
promoció econòmica.  

 A l’inici de la sessió es va lliurar una relació de 
normativa consistent en els extractes de les Ordenances 
de l’illa de vianants i de convivència ciutadana de 
Calafell referents a articles d’interès comercial; així 
mateix, es va lliurar també la llei d’horaris comercials. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  

CINQUENA REUNIÓ: 
PROMOCIÓ 

ECONÓMICA, 
15.02.2007 

 Pel que fa al tancament (per bé que intern, entre els 
participants a les sessions) del propi decàleg (la versió 
definitiva del qual queda a l’Annex II), es van afegir 
una sèrie de consideracions:  

• Situar a les 10:00h l’horari mínim de bars i cafeteries. 
• Homogeneïtzar en color els tendals. 
• Homogeneïtzar els rètols amb il·luminació. 
• Explicitar la lògica excepció de la prohibició d’elements 

sortints a les terrasses d’hostaleria, sempre d’acord amb 
la normativa vigent. 

• Incloure al punt 9 una menció sobre la vetlla de 
l’Ajuntament per l’oferiment de places d’aparcament. 

 A continuació, es comença a realitzar una relació dels 
diversos punts del decàleg que tindrien alguna 
afectació normativa. Es distingeixen dos tipus 
d’actuacions, en aquest sentit: 

• Aquelles que ja són norma, i que només cal fer-les 
complir.   

• Aquelles que requereixen d’una modificació de la 
normativa actual, sigui incorporant les mesures en 
ordenances noves o existents, o en altre tipus de norma 
local. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  

CINQUENA REUNIÓ: 
PROMOCIÓ 

ECONÓMICA, 
15.02.2007 

 Pel que fa al grup d’actuacions que ja són norma i 
què, per tant, el que cal és insistir en fer-les complir 
destaquen:  

• Horaris mínims. Tot i que la bateria d’horaris finalment 
es va determinar no ordenançable, cal tenir en compte 
que, fins i tot els municipis turístics com ara Calafell, 
han de complir uns requisits legals mínims determinats 
per la Llei d’horaris comercials (Art. 2, apartat j, 
paràgraf 3).  

• L’especificació dels horaris d’obertura mitjançant 
cartells visibles (punt quart del decàleg), queda 
reflectida plenament a l’article 4 de la Llei d’Horaris 
comercials. 

• La homogeneïtat d’imatge al comerç (punt setè del 
decàleg) té expressió als articles 15 i 16 de l’Ordenança 
de l’Illa de Vianants, principal nucli comercial del 
municipi. 

• La utilització de mobiliari no publicitari també està 
reflectida en les restriccions a la publicitat i en la 
garantia a la mobilitat que imposa l’Ordenança de 
convivència ciutadana. En particular, la seva restricció 
ve donada per la combinació dels articles 38, 39, 40, 
41, 46 i 47 de l’esmentada ordenança. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  

CINQUENA REUNIÓ: 
PROMOCIÓ 

ECONÓMICA, 
15.02.2007 

 En relació a les actuacions que suposarien 
modificacions de la normativa local vigent:  
 

• Distància mínima de 100 metres entre negocis 
que suposin discontinuïtat comercial 
(immobiliàries, bancs, etc.) que es vulguin 
establir als baixos comercials (punt  cinquè). 
Una actuació d’aquest tipus hauria d’introduir-
se via planejament.  

• No permetre de cap manera l’existència 
d’elements sortints dels establiments comercials 
xoca amb els articles 16 de l’Ordenança de l’Illa 
de Vianants i 17 de l’Ordenança de convivència 
ciutadana, en tant aquests articles preveuen 
l’existència –degudament autoritzada- d’aquests 
elements sortints d’acord amb especificacions 
tècniques d’espai. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  

CINQUENA REUNIÓ: 
PROMOCIÓ 

ECONÓMICA, 
15.02.2007 

 Un cop tractats els aspectes normatius, és el moment 
d’entrar en matèria de sensibilització. Aquí cal tenir 
present que el decàleg té la voluntat de comprometre tant 
l’Ajuntament com el comerç de Calafell, per a la qual cosa, 
aquest grup d’accions és fonamental. La sensibilització té 
dos camps ben diferenciats:   

• Accions d’interlocució vers l’Ajuntament en aspectes 
normatius i de compliment del decàleg.  

• Accions de sensibilització vers el conjunt del comerç 
calafellenc.  
 

 Dins del grup d’accions relatives a normativa i compliment 
municipal del decàleg, les mesures proposades van ser les 
següents: 

• Establir reunions periòdiques amb el regidor. 
• Reunir als representants dels principals partits polítics amb els 

representants dels comerciants i empresaris per sensibilitzar a 
aquells sobre la voluntat conjunta d’aquests de fer complir el 
decàleg independentment del color del govern municipal. 

• Vetllar perquè l’Ajuntament faci complir tant la normativa 
local com l’autonòmica en matèria de comerç. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  

CINQUENA REUNIÓ: 
PROMOCIÓ 

ECONÓMICA, 
15.02.2007 

• Demanar que l’Ajuntament inclogui al planejament la limitació 
d’establiments susceptibles de generar discontinuïtat 
comercial. 

• Demanar la modificació de les ordenances locals per tal 
d’eliminar totalment l’existència d’elements sortints al carrer 
als comerços. 

• Demanar la transformació de l’Oficina de Turisme en Oficina 
de Comerç i Turisme. 

• Demanar que la recollida de la brossa sigui més d’una vegada 
al dia, amb horaris establerts. 

• Vetllar per la resta de compromisos a adquirir per 
l’Ajuntament en el decàleg: 

o Establiment d’un “Pla de senyalització comercial de 
Calafell”. 

o La voluntat municipal per oferir disponibilitat de places 
d’aparcament. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  

CINQUENA REUNIÓ: 
PROMOCIÓ 

ECONÓMICA, 
15.02.2007 

 

 
 

 En relació a accions de sensibilització vers el conjunt del 
comerç calafellenc, es van citar com a tals: 
 

• Establiment de la “Q de qualitat” de Calafell com a distintiu 
que atorgui avantatges reals a aquells comerços que 
compleixin el decàleg. 

• Promoció dels establiments que participin en activitats de 
dinamització municipal, especialment en campanyes (Reis, 
Nadal, Carnestoltes, etc.), mitjançant l’aparició en fulletons 
editats des de l’Ajuntament. 

• Generació i potenciació d’activitats fora de l’estiu que ajudin 
a desestacionalitzar el comerç local. 

• Establiment de jornades de sensibilització entre comerciants, 
per tal de difondre el decàleg proposat des de la Unió i des del 
Fòrum. 

• Difusió de la “Q de qualitat” entre els clients, mitjançant 
cartells identificatius que expliquin què suposa disposar 
d’aquest distintiu. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  

CINQUENA REUNIÓ: 
PROMOCIÓ 

ECONÓMICA, 
15.02.2007 

 

 
 

 A continuació, sota el paraigua de la “Q de qualitat” es van 
començar a suggerir diverses accions que incentivessin el 
compliment del decàleg, com ara tiquets, aparició en 
tríptics, etc.  

 Tenint en compte que sota la “Q” sortirien una part 
fonamental de mesures de sensibilització, i que la sessió 
estava arribant a la seva fi, es va demanar per a la propera 
sessió als comerciants i empresaris que portessin quins 
avantatges proposaven a canvi de l’obtenció d’aquest 
distintiu de qualitat comercial a Calafell. 

 Queda, doncs, per a la sisena sessió –que es fixa pel 
dimecres 21 de febrer- tancar i aprovar la relació de 
mesures de sensibilització.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  

SISENA REUNIÓ: 
PROMOCIÓ 

ECONÓMICA, 
21.02.2007 

− VI REUNIÓ DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT, 
DE LA UNIÓ DE BOTIGUERS I DEL FÒRUM DE CALAFELL 
(Dependències municipals de la Platja, 21.02.07) 

 
OBJECTIUS DE LA REUNIÓ:  
 Concretar accions de sensibilització del decàleg relacionades 

amb la Q de qualitat i d’altres. 
 Decidir fins a on es vol arribar en el treball conjunt i com 

afecta això a la organització i lideratge de les accions (Fer Pla 
de Dinamització Comercial per canalitzar propostes d’actuació 
en el marc del decàleg?). 

 Incidir sobre la importància de liderar les accions per part del 
comerç. 

RESULTATS DE LA REUNIÓ: 
 Concretades noves accions de sensibilització relacionades amb 

el decàleg. 
 Es prefereix no assumir encara el lideratge de les accions i, 

per tant, no elaborar un Pla de Dinamització Comercial per a 
les associacions, el que suposaria crear una nova entitat 
gestora. Es considera que encara no és el moment. 

 S’assumeixen, de totes formes, una sèrie de compromisos per 
part de l’Administració i del comerç. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  

SISENA REUNIÓ: 
PROMOCIÓ 

ECONÓMICA, 
21.02.2007 

COMENTARIS SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ:  
 

 Els representants de la Unió de Botiguers i del Fòrum es 
reuneixen, juntament amb el tècnic municipal, per 
acabar de tancar i aprovar la relació de mesures de 
sensibilització enfocades a la difusió i compliment del 
decàleg del comerç de Calafell.  

 En primer lloc, es facilita als presents una relació 
d’ítems facilitats per una comerciant que no va poder 
assistir. A partir d’aquesta relació, de les mesures que 
van aparèixer la setmana anterior, i d’altres que se 
citen, es va generar un conjunt d’aspectes, els quals se 
citen a l’Annex III.  

 Una sèrie de serveis es van vincular directament a la 
concessió d’una “Q de qualitat” per aquells comerços 
que complissin el decàleg. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  

SISENA REUNIÓ: 
PROMOCIÓ 

ECONÓMICA, 
21.02.2007 

 
 Arribats a aquest punt, el conductor de la sessió va 

suggerir la possibilitat de què la concessió de la “Q de 
qualitat” fos vinculada a l’associació de l’establiment 
que la rebés a alguna de les dues entitats promotores 
del decàleg. Aquesta possibilitat va ser ben acollida pel 
conjunt de presents.  

 Pel que fa a mesures de desestacionalització, es va 
suggerir la creació d’activitats lúdiques al llarg dels 
mesos de temporada baixa, que atraguessin clients de 
tipus familiar als comerços (p.e., campionats d’escacs al 
passeig).  

 Arribats a aquest punt, amb una relació d’accions, 
s’ofereix la possibilitat de desenvolupar-les mitjançant 
un Pla de dinamització comercial per presentar a la 
primavera a la Generalitat. Val a dir que, per part de 
tots els presents, es va optar per, de moment, 
consolidar la feina assolida fins al moment, i presentar-
la als gestors polítics i al conjunt de comerciants del 
municipi, sense arribar a la planificació d’un Pla de 
dinamització comercial per part de les entitats.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  

SISENA REUNIÓ: 
PROMOCIÓ 

ECONÓMICA, 
21.02.2007 

 
 En citar-se la possibilitat d’establir una Federació 

d’associacions, la idea no va ser mal acollida pel 
participants a la reunió, tot i què, al no presentar-se un 
Pla de dinamització a la Generalitat immediatament, no 
va passar el tema d’una discussió entre els assistents. 

 Les accions proposades de sensibilització es poden veure 
a l’Annex III d’aquest document. 

 Finalment, es van establir uns compromisos per part del 
membres de la sessió (representants de les dues 
associacions i de l’Ajuntament), que s’esposen a les 
pàgines següents. 

 Per acabar, per a la setmana següent es va establir una 
altra reunió, ja sense el grup D’Aleph com a facilitador, 
entre les associacions de comerciants i el regidor, per 
tal d’informar sobre el decàleg i les accions relacionades 
amb aquest.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  

SISENA REUNIÓ: 
PROMOCIÓ 

ECONÓMICA, 
21.02.2007 

   COMPROMISSOS ASSUMITS PER PART DEL COMERÇ I 
L’AJUNTAMENT: 
 

 Per part de l’Ajuntament: 
 

• S’assumeix el compromís d’escoltar les propostes 
dels comerciants sorgides a partir de les reunions 
de dinamització d’aquest projecte. 

• S’està disposat a presentar les accions del decàleg 
davant tots els partits polítics, sempre i quant 
siguin fruït del consens entre les dues associacions 
de comerciants del municipi. 

• S’està disposat a estudiar les accions associades al 
decàleg per tal de contribuir a la seva 
implementació. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA DINAMITZACIÓ  

SISENA REUNIÓ: 
PROMOCIÓ 

ECONÓMICA, 
21.02.2007 

    COMPROMISSOS ASSUMITS PER PART DEL COMERÇ I 
L’AJUNTAMENT: 
 

 Per part del comerç: 
 

• S’assumeix el compromís d’actuació conjunta entre les 
dues associacions de comerciants per tal d’implementar 
les accions que desenvolupen el decàleg, així com el 
compromís d’assumir aquest com a una iniciativa fruït del 
consens entre les dues associacions (el que suposa 
compartir responsabilitats). 

• S’està disposat fer accions de comunicació amb tots els 
partits polítics per tal de fer entendre la importància de 
la implementació del decàleg. 

• S’està disposat a assumir part de les accions de 
comunicació amb el comerç associat i no associat, i a 
assistir com a “bloc” d’associacions en tots aquells 
esdeveniments en el qual s’hagi de defensar el decàleg. 

• S’està disposat a estudiar les responsabilitats que es 
poden assumir per part de les associació, en funció dels 
seus recursos, per tal de contribuir a la implementació 
d’accions relacionades amb el decàleg. 
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RESULTATS DE LA DINAMITZACIÓ: 
DOCUMENTS CONSENSUATS 

Annex I 
 

− DECLARACIÓ D’OBJECTIUS DEL DECÀLEG 
 

 La complexa realitat del comerç urbà, especialment en un 
context tan estacional com aquest, ens porta a proposar 
l’elaboració d’un decàleg d’actuacions què haurà d’ésser 
assumit per tot el comerç associat i per les instàncies 
municipals, en tant que agents la conscienciació i la 
participació dels quals és necessària en la millora dels 
espais comercials de Calafell. 

 Aquest decàleg, autèntic full de ruta del futur de la relació 
entre comerç i entorn urbà a Calafell, ha d’ajudar a millorar 
la imatge, l’entorn urbà i la diversitat comercial, en un 
context que requereix una necessària desestacionalització 
de l’oferta comercial del municipi. 

 Doncs bé, és en aquesta línia què es considera pertinent 
formular la següent declaració d’intencions, en forma de 
decàleg i convidar tots els comerciants i  empresaris, així 
com a l’Ajuntament de Calafell, a la seva aplicació. 



www.daleph.com 

A
JU

N
TA

M
EN

T 
D

E 
CA

LA
FE

LL
 

54 

RESULTATS DE LA DINAMITZACIÓ: 
DOCUMENTS CONSENSUATS 

Annex I 
 

− Els objectius específics del decàleg són: 
 
 Suprimir l’estacionalitat a Calafell, especialment als 

espais més comercials, com ara Platja de Calafell. 
 Millorar la imatge percebuda dels locals comercials. 
 Millorar la imatge percebuda de l’atenció a la clientela. 
 Millorar la imatge percebuda d’entorn urbà dels espais 

comercials (urbanisme comercial i comunicació).  
 Vetllar pel bon estat de les condicions de l’entorn del 

Centre Comercial Urbà (manteniment de l’espai urbà). 
 Augmentar la varietat i diversificació comercial al 

municipi. 
 Aconseguir la participació activa dels comerços en 

activitats de dinamització comercial. 
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RESULTATS DE LA DINAMITZACIÓ: 
 DOCUMENTS CONSENSUATS 

Annex II 

Decàleg del comerç de Calafell 
 
1. El comerç de Calafell participa activament en les diverses 

activitats que dinamitzen el municipi, especialment en 
campanyes de temporada (Nadal i Reis), així com en d’altres 
activitats de caire més específic (Festes Majors, Mercat del Mar, 
Mercat Medieval i Carnaval) 

2. El comerç de Calafell disposa d’horaris mínims d’obertura, 
comuns per a tot el municipi i tot l’any, tal i com es detalla a 
continuació: 

1. Comerç alimentari: de 9:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20:00 h 
2. Comerç no alimentari: de 10:00 h a 13:30 h i de 17:00 h a 20:30 h 
3. Restauració: de 13:00 h a 16:00 h i de 20:00 h a 23:00 h 
4. Bars i cafeteries: de 10:00 h a 21:00 h 

 Aquests horaris mínims seran funcionals en tant la llei vigent 
d’horaris comercials no determini restriccions superiors. 
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RESULTATS DE LA DINAMITZACIÓ: 
 DOCUMENTS CONSENSUATS 

Annex II 

Decàleg del comerç de Calafell 

 
3. El comerç de Calafell no tanca durant més d’un mes 

consecutiu a l’any (període vacacional). 
4. El comerç de Calafell especifica tant els dies de tancament 

per descans i/o vacances, com els horaris d’obertura i 
tancament de l’establiment comercial. Aquestes 
especificacions es comuniquen al públic mitjançant el 
corresponent cartell ubicat a la porta de l’establiment.  

5. Aquells negocis que contribueixen a incrementar la 
discontinuïtat comercial (immobiliàries, bancs, caixes i 
gestories) i que vulguin establir-se als baixos comercials de 
Calafell, hauran de respectar una distància entre ells 
mínima de 100 metres. 
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RESULTATS DE LA DINAMITZACIÓ: 
 DOCUMENTS CONSENSUATS 

Annex II 
Decàleg del comerç de Calafell 
 

6. El comerç de Calafell ofereix a la seva clientela, com a 
mínim, els següents serveis per facilitar la compra:  
 Hores d’aparcament gratuït 
 Atenció al públic segons les especificacions extretes del manual 

editat per l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 
 Mediació dels eventuals conflictes amb la clientela mitjançant 

l’Oficina de Comerç i Turisme. 
 Recomanació d’altres establiments i comerços del municipi.. 

7. El comerç de Calafell segueix criteris homogenis d’imatge 
en l’exterior dels establiments, particularment en: 
 Tendals del mateix color (cru) al Passeig Marítim 
 Retolació il·luminada 
 Utilització de mobiliari no publicitari 
 No utilització de cartells manuscrits 
 No permetre l’existència de cap element sortint al carrer 

(excepte les terrasses d’hosteleria sempre i quan compleixin la 
normativa vigent).  
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RESULTATS DE LA DINAMITZACIÓ: 
 DOCUMENTS CONSENSUATS 

Annex II 

Decàleg del comerç de Calafell 
 

8. El comerç de Calafell vetlla pel bon estat de l’entorn de les 
seves zones de concentració comercial. Això suposa: 
 Recollida de brossa més d’una vegada al dia, amb horaris 

establerts, per part de l’Ajuntament. 
 Compromís dels comerciants de mantenir net l’entorn comercial 

on s’ubica.  
 Control periòdic del mobiliari urbà de l’entorn comercial i 

notificació d’incidències.  

9. A Calafell s’identifiquen amb claredat les zones comercials 
del municipi mitjançant una senyalització comercial 
precisa, d’acord amb el que estableixi el “Pla de 
senyalització comercial de Calafell”. 

10. El comerç de Calafell es compromet a complir la normativa 
actual vigent de rang local, autonòmic i estatal que afecti 
al comerç. 
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RESULTATS DE LA DINAMITZACIÓ: 
 DOCUMENTS CONSENSUATS 

Annex III 

Accions de sensibilització per l’aplicació del decàleg 
 
1. Accions de comunicació amb l’Ajuntament: 

 
 Establir reunions periòdiques amb el regidor. 
 Reunir als representants dels principals partits polítics amb 

els representants dels comerciants i empresaris per 
sensibilitzar a aquells sobre la voluntat conjunta d’aquests 
de fer complir el decàleg independentment del color del 
govern municipal. 

 Establir un mecanisme estable de comunicació amb 
l’Ajuntament per tal de participar en la concessió de noves Q 
de qualitat al comerç del municipi. 
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RESULTATS DE LA DINAMITZACIÓ: 
 DOCUMENTS CONSENSUATS 

Annex III 
Accions de sensibilització per l’aplicació del decàleg 

 
 Objectius de la comunicació amb l’Ajuntament: 

 Presentar el decàleg a nivell polític. 
 Vetllar perquè l’Ajuntament faci complir tant la normativa local com 

l’autonòmica en matèria de comerç. 
• Demanar que l’Ajuntament inclogui al planejament la limitació 

d’establiments susceptibles de generar discontinuïtat comercial. 
• Demanar la modificació de les ordenances locals per tal d’eliminar 

totalment l’existència d’elements sortints al carrer als comerços. 
• Demanar la transformació de l’Oficina de Turisme en Oficina de 

Comerç i Turisme. 
• Demanar que la recollida de la brossa sigui més d’una vegada al dia, 

amb horaris establerts. 
• Demanar una participació activa del Gabinet de premsa municipal en 

la difusió del comerç de Calafell. 
• Vetllar per la resta de compromisos a adquirir per l’Ajuntament en el 

decàleg: 
o Establiment d’un “Pla de senyalització comercial de Calafell”. 
o La voluntat municipal per oferir disponibilitat de places 

d’aparcament. 
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RESULTATS DE LA DINAMITZACIÓ: 
 DOCUMENTS CONSENSUATS 

Annex III 
Accions de sensibilització per l’aplicació del decàleg 
 
2. Accions de sensibilització al comerç: 

− Realitzar reunions amb el comerç per informar-los del decàleg. 
− Creació d’activitats lúdiques al llarg dels mesos de temporada 

baixa, per contribuir a la desestacionalització, un dels punts del 
decàleg. 

− Desenvolupar accions de sensibilització associades a la “Q de 
qualitat”: 
 Atorgar la “Q de qualitat” a tots aquells comerços que compleixin amb el decàleg. 
 Atorgar regals, sortejos, etc. entre els establiments “Q de qualitat”. 
 Elaborar una llista d’establiments (editada trimestralment) amb els establiments “Q 

de qualitat” de Calafell. 
 Elaborar un adhesiu o una placa identificativa dels comerços “Q de qualitat” per 

posar als establiments comercials, juntament amb una explicació per a la clientela 
de les característiques que han de complir aquests comerços per obtenir la “Q de 
qualitat”. 

 Elaboració d’un flyer informatiu per a la clientela sobre la “Q de qualitat” i el 
decàleg. 

 Realitzar accions de publicitat sobre el decàleg i la “Q de qualitat”. 
 Realitzar un plànol identificatiu amb els establiments “Q de qualitat” i la seva 

ubicació. 
 L’atorgament de la “Q de qualitat” comporta la necessitat d’associar-se a alguna de 

les entitats promotores. 
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daleph.bcn@daleph.com 
Tel.: 932 188 882 Fax: 932 187 273 
Comte d’Urgell, 143, 5è 
08036 Barcelona 
 
daleph.mad@daleph.com 
Tel.: 911 441 370 Fax: 913 001 140 
Moscatelar, 1-N 
28043 Madrid 
 
daleph.xrz@daleph.com 
Tel.: 956 082 122 Fax: 956 082 165 
Edificio APEX, Pta 1, Of. 7 
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