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PLEC DE PRESCIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXIEN PER A LES
AUTORITZACIONS D’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA A LA ZONA
DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIMOTERRESTRE A LES PLATGES DEL MUNICIPI DE
PALAFRUGELL.
1. Objecte
Aquest plec té per objecte definir els requisits que regeixen per a les autoritzacions
atorgades per l’Ajuntament corresponents a l’explotació dels serveis de temporada a les
platges del terme municipal de Palafrugell i que es determinen en el Pla d’ús del litoral i
de les platges.
Les instal·lacions i condicions en que s’ha de realitzar l’aprofitament per l’autoritzat
seran les que, segons la naturalesa de cada servei es desprenen de la normativa i
resolucions que li són d’aplicació en l’àmbit del domini marítim-terrestre com la
normativa de costes i les de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del
litoral (LOPL), les resolucions de la Direcció General de Ports i Costes en l’àmbit
portuari, les de la Direcció General d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, les
que es desprenguin del Ministeri per la Transició Ecològica i Repte Demogràfic o les
normes de Capitania Marítima de Palamós, entre d’altres.
2. Calendari d’execució
El calendari fixat per als diferents serveis és el que es troba aprovat al Pla de distribució
d’usos i serveis de temporada per al litoral de Palafrugell:
Col·locació
Caiacs (EN)
Gandules (GA)
Camps de boies (CB)
Servei nàutic a motor (LM)
Escola nàutica (EN)
Altres
explotacions
comercials (AC)
Zona d’Avarada (ZA)

Explotació
1 juny a 30
setembre

Retirada
30 setembre a 7
d’octubre

15 maig a 1 juny

1 juny a 30
setembre

30 setembre a 15
d’octubre

15 maig a 1 juny

1 juny a 30
setembre

30 setembre a 31
d’octubre

15 maig a 1 juny

3. Tipologia de serveis i usos
Els serveis de temporada s’ha agrupat en lots, codificats de la mateixa forma que al
Pla d’Usos i Serveis que s’adjunta a l’annex I i són els següents:
LOT 1. CB1 + CB2
Ubicació
PLATJA DE TAMARIU. CAMP DE BOIES DE FONDEIG
Lot format per 185 uts de boies de fondeig dividides en dos camps de fondeig
a la cala de Tamariu, per embarcacions d’esbarjo, que comprenen CB1 de
84ut, CB2 de 92 ut amb l’obligació d’instal.lar a més, 1ut destinada a serveis
Objecte
de
de socorrisme (no subjecte al cànon), 4ut destinades a serveis de barqueig
l’autorització
(no subjectes al cànon), 2ut de reserva per a pescadors professionals (no
subjectes al cànon), i de reservar 2ut per a centres d’immersió (si s’accepta la
millora, el cost será la meitat del cànon)
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● Instal·lació de l’AB1- Aigua Xelida (ZRB-1)
● Instal·lació AN1-Zona Especial de Natació entre Aigua Xelida i Aigua Dolça
(ZEN-1)
Instal·lacions
● Instal·lació AB2 –Aigua Dolça (ZRB-2)
suplementàries ● Instal·lació AB3-Tamariu (ZRB-3)
● Instal·lació del canal de navegació CA1 i CA2
● Embarcador AN1- Embarcador (EMB-1)
● Boies canal central entre CB1 i CB2 i boies lluminoses perimetrals
LOT 2. LM1
Ubicació
Objecte
de
l’autorització
Instal·lacions
suplementàries

PLATJA DE TAMARIU. SERVEI NÀUTIC A MOTOR.
Lot format per 15 uts de boies de fondeig per a embarcacions destinades a
xàrter (embarcacions de lloguer, amb o sense patró)
●
No es preveuen

LOT 3. EN1
Ubicació
Objecte
de
l’autorització
Instal·lacions
suplementàries

PLATJA DE TAMARIU. ESCOLA/LLOGUER DE CAIACS I PADDEL SURF
Lot corresponent a 40 m² per a escola nàutica o lloguer de caiacs i 1ut de boia
de fondeig per ancoratge d’embarcació de suport
● No es preveuen

LOT 4. CB4
Ubicació

PLATJA DE LLAFRANC. CAMP DE BOIES DE FONDEIG-zona portuària
Lot format per 57uts de boies de fondeig per a embarcacions d’esbarjo, inclou
Objecte
de l’obligació d’instal.lar a més, 1ut destinada a serveis de socorrisme (no
l’autorització
subjecte al cànon), i reservar 4uts per a centres d’immersió (si s’accepta la
millora, el cost será la meitat del cànon)
Instal·lacions
● Instal·lació del canal CA3
suplementàries
LOT 5. CB3
Ubicació

PLATJA DE LLAFRANC. CAMP DE BOIES DE FONDEIG
Lot format per 194 uts de boies de fondeig per a embarcacions d’esbarjo,
Objecte
de inclou l’obligació d’instal.la a més, la reserva de 2ut per a escoles de vela i
l’autorització
2uts de reserva per a centres d’immersió (ambdues si s’accepta la millora, el
cot será la meitat del cànon)
● Instal·lació abalisament AB4 Cala Pedrosa (ZRB-4)
● Instal·lació abalisament AB5 Cala Gens (ZRB-5)
Instal·lacions
● Instal·lació abalisament AB6 Llafranc (ZRB-6),
suplementàries
● Instal·lació boies laterals al CB3 i l’abalisament AB6
● 50% abalisament canal de natació Llafranc-Calella AN10 (ZEN-2)
LOT 6. AC19
Ubicació
PL PLATJA DE LLAFRANC. ALTRES ACTIVITATS COMERCIALS.
Lot format 1ut de boia de fondeig per a embarcació per a la realització
Objecte
de
d’excursions marítimes i 1ut de fondeig per ancoratge d’embarcació de suport
l’autorització
(no subjecte al cànon)
● No es preveuen
Instal·lacions
suplementàries
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LOT 7. LM2
Ubicació
PLATJA DE LLAFRANC. CAMP DE BOIES DE FONDEIG
Objecte
de Lot format per 15 uts de boies de fondeig destinades a xàrter (embarcacions
l’autorització
de lloguer amb o sense patró)
Instal·lacions
● No es preveuen
suplementàries
LOT 8. GA1
Ubicació
PLATJA DE LLAFRANC. LLOGUER de GANDULES
Objecte
de Lot format per 50 m² de gandules (repartides en dos grups de 25 m²)
l’autorització
Instal·lacions
● No es preveuen
suplementàries
LOT 9. EN2
PLATJA DE LLAFRANC. ESCOLA/LLOGUER DE CAIACS I PADDLE
SURF-zona portuària
Objecte
de
CB Lot corresponent a 20 m² per a escola nàutica i de lloguer de caiacs i paddle
l’autorització
surf i un ancoratge d’embarcació de suport
Instal·lacions
● No es preveuen
suplementàries
Ubicació

LOT 10. CB5
Ubicació

PLATJA DEL CANADELL. CAMP DE BOIES DE FONDEIG
Lot format per 183 uts de boies de fondeig per a embarcacions d’esbarjo,
Objecte
de
inclou l’obligació d’instal.lar a més, 1ut de boia per a servei de socorrisme (no
l’autorització
subjecte al cànon)
● Instal·lació del 50% de l’abalisament de la zona especial de natació
del Canadell a Llafranc AN10 (ZEN-2)
Instal·lacions
● Instal·lació de l’abalisament AB-7 Canadell (ZRB-7)
suplementàries
● Abalisament canal sortida i entrada CA4
● Plataforma de 8 m² o pantalà flotant per a desembarcar (PF2)
● Boies perimetrals al CB5
LOT 11. LM3
Ubicació
PLATJA DEL CANADELL. CAMP DE BOIES DE FONDEIG
Objecte
de Lot format per 15 uts de boies de fondeig destinades a xàrter (embarcacions
l’autorització
de lloguer amb o sense patró)
Instal·lacions
● No es preveuen
suplementàries
LOT 12. EN3
PLATJA DEL CANADELL. ESCOLA/LLOGUER DE CAIACS I PADDLE
SURF
Objecte
de Lot corresponent a 20 m² per a escola nàutica i de lloguer de caiacs i paddle
l’autorització
surf i 1ut de boia de fondeig per ancoratge d’embarcació de suport
Instal·lacions
● No es preveuen
suplementàries
Ubicació
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LOT 13. AC18
Ubicació
PL PLATJA DE PORTBO. ALTRES ACTIVITATS COMERCIALS.
Objecte
de Lot format 1 ut de boia de fondeig per a embarcació tradicional per a la
l’autorització
realització d’excursions marítimes.
Instal·lacions
● No es preveuen
suplementàries
LOT 14. EN4
Ubicació
PL PLATJA DE CALAU. ESCOLA DE VELA
Lot format per 300 m2 a la sorra destinat a Escola de vela i 7 uts de boies de
Objecte
de
fondeig per a embarcacions a vela per a les activitats formatives de l’Escola.
l’autorització
Instal·lacions
suplementàries

● No es preveuen

LOT 15. CB6 i CB7
Ubicació
PLATJA DE CALAU-PORT PELEGRÍ. CAMP DE BOIES DE FONDEIG
Lot format per 211 uts de boies de fondeig dividides en dos camps de fondeig
a la cala de Calau i Port Pelegrí, per embarcacions d’esbarjo, que comprenen
Objecte
de CB6 de 132uts i el CB7 de 69uts, amb l’obligació d’instal.lar a més, 6uts
l’autorització
destinades a serveis de barqueig (no subjectes al cànon), reservar 4 uts per a
centres d’immersió (si s’accepta la millora, el cost será la meitat del cànon)

Instal·lacions
suplementàries

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Abalisament AB8, Port de Mala Espina
Abalisament AB9, Calau (ZRB-9)
L’ús de la plataforma PF3, serà compartit amb LM4
Instal·lació abalisament AB10 Calau-Port-Pelegrí (ZRB-10)
Instal·lació abalisament AB11 (ZRB-11) Port Pelegrí-Sant Roc
Instal·lació abalisament AB12 (ZRB-12), El Golfet
Instal·lació del Canal CA6
Instal·lació del Canal CA7
Boies de delimitació del canal central entre CB6 i CB7

LOT 16. LM 4
Ubicació
PL PLATJA DEL PORT PELEGRÍ. SERVEIS NÀUTIC A MOTOR
Objecte
de Lot format per 15 uts de boies de fondeig destinades a xàrter (embarcacions
l’autorització
de lloguer amb o sense patró)
Instal·lacions
● No es preveuen
suplementàries
● A compartir l’ús de la plataforma d’embarcament situada a Calau PF3
LOT 17. LM5
Ubicació
PLATJA DE LLAFRANC. SERVEIS NÀUTICS A MOTOR
Objecte
de Lot format per 15 uts de boies de fondeig destinades a xàrter (embarcacions
l’autorització
de lloguer amb o sense patró)
Instal·lacions
● No es preveuen
suplementàries
LOT 18. ZA1
Ubicació
PLATJA DE TAMARIU. ZONA D’AVARADA
Objecte
de Lot format per un espai de 555 m2 de zona d’avarada a la sorra
l’autorització
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● No es preveuen

LOT 19. ZA2
Ubicació
PLATJA DE LLAFRANC. ZONA D’AVARADA
Objecte
de Lot format per un espai de 770 m2 de zona d’avarada a la sorra. Es troba en
l’autorització
zona portuària.
Instal·lacions
● No es preveuen
suplementàries
LOT 20. ZA3
Ubicació

PLATJA DE LLAFRANC. ZONA D’AVARADA
Lot format per un espai de 986 m2 de zona d’avarada a la sorra, separats en
Objecte
de
dues meitats aprox per la rampa pública d’entrada i sortida d’embarcacions.
l’autorització
Es troba en zona portuària.
Instal·lacions
● No es preveuen
suplementàries
LOT 21. ZA4
Ubicació
PLATJA DEL PORT-BO. ZONA D’AVARADA
Objecte
de Lot format per un espai de 180 m² de zona d’avarada a la sorra.
l’autorització
Instal·lacions
● No es preveuen
suplementàries
4. Plànols de situació
La disposició i ubicació dels elements i els serveis de les autoritzacions s’ajustaran als
plànols adjunts a l’Annex I, que coincideixen amb la cartografia del Pla d’Usos i
Serveis que s’hauran d’instal.lar per a la temporada 2022.
5. Condicions generals que afecten a les instal·lacions i al funcionament dels
serveis
5.1. Condicions generals
a. L’adjudicatari està obligat a desenvolupar l’explotació del servei d’acord amb les
obligacions establertes en aquest Plec, en el Plec de condicions, així com amb el Pla
d’Usos aprovat pel Servei de Costes i haurà de donar compliment a les regulacions i
les condicions d’explotació segons la naturalesa de cada servei o activitat objecte
d’adjudicació.
En tot moment haurà de complir amb l’establert en la legislació de costes i altra
normativa general i sectorial que sigui d’aplicació, incloses les resolucions i directrius
dictades per les Administracions competents en execució i/o interpretació de les
referides normes.
b. Els titulars de les autoritzacions hauran de respectar, en tot cas, les normes generals
pel que fa a les instal·lacions i al funcionament dels serveis de temporada de
l’explotació dels quals en siguin adjudicataris.
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Les instal·lacions necessàries per explotar els serveis hauran d’ajustar-se als espais
assenyalats en el pla d’usos de la temporada en curs i no ocuparan més espai del que
s’indiqui en ell.
c. El titular de l’autorització haurà de posar en lloc públic i visible còpia de l’autorització
municipal, la qual ha d’identificar exactament el servei d’acord amb els plànols de
distribució dels serveis.
d. L’obtenció de totes quantes autoritzacions, permisos i llicències siguin legalment
exigibles per a la prestació i posada en funcionament dels serveis de temporada i la
seva obertura al públic aniran a càrrec exclusiu de l’adjudicatari, a qui correspondrà
verificar i comprovar la concurrència dels requisits necessaris de tot ordre per poder
complir amb dites obligacions.
e. El titular de l’autorització haurà d’instal·lar al seu càrrec els serveis d’aigua, electricitat
i evacuació d’aigües residuals necessaris, així com els corresponents comptadors, i
efectuar-ne el manteniment i conservació, complint en tot moment la normativa legal i
les indicacions de l’Ajuntament. També aniran per compte de la persona autoritzada
els consums d’aigua, electricitat, telèfon i altres subministres que siguin necessaris per
realitzar l’activitat.
f. Totes les instal·lacions es muntaran a precari i no conferiran cap dret sobre el domini
públic, mantenint-se en tot cas l’ús públic de la platja. Els materials a utilitzar a les
instal·lacions seran totalment desmuntables, prohibint-se qualsevol element d’obra
fixa.
g. El muntatge, manteniment i posterior retirada de les instal·lacions així com també la
seva neteja i emmagatzematge, aniran a càrrec de l’adjudicatari.
h. Quan es procedeixi a desmuntatge i aixecament dels mitjans i de les instal·lacions
dels serveis de temporada, l’àmbit ocupat per aquests haurà de deixar-se en perfecte
estat d’ordre i higiene i en les condicions naturals existents en el moment d’establir-se
la instal·lació.
i. Excepte autorització expressa queda prohibida la instal·lació de tanques i
acordonaments que impedeixin el lliure accés a les zones ocupades pels serveis de
temporada.
j. Queda expressament prohibida la publicitat amb cartells o tanques o per mitjans
acústics i audiovisuals, d’acord amb el que disposa la Llei 22/1998 de Costes.
k. A l’inici de l’autorització els tècnics municipals efectuaran una inspecció de
comprovació per tal de verificar que les instal·lacions s’adeqüen a les prescripcions
administratives i a la pròpia oferta presentada, així com les verificacions posteriors
que s’escaiguin al llarg de la temporada.
l. El titular de l’autorització ha de disposar de la corresponent assegurança de
responsabilitat civil per fer front als danys que puguin patir els usuaris/es i tercers i és
responsable d’adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat dels seus
usuaris/es i banyistes.
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m. Aniran a càrrec de les empreses autoritzades tots els impostos, taxes i gravàmens
que afectin al servei.
n. L’empresa autoritzada haurà de prestar el servei amb continuïtat, tenir cura del bon
ordre del servei, obeir les normes de policia i sanitat, tenir les instal·lacions que
s’exigeixen, tenir les instal·lacions en bones condicions.
o. Les instal·lacions estaran obertes, com a màxim, de sol a sol i no es podrà dur a
terme activitats ni oferir cap tipus de prestació fora d’aquest horari.
p. Els serveis no podran estar operatius quan hi hagi bandera vermella, ni tampoc
qualsevol altra situació en la què hi hagi risc o perill per a la seguretat dels usuaris i
dels banyistes en general. En aquests casos s’hauran de seguir les instruccions
donades pel personal municipal de vigilància de platges, agents de l’autoritat o
personal del servei de salvament i socorrisme.
q. Tots els materials/embarcacions que s’utilitzin per a la prestació dels serveis hauran
d’estar en bon estat de conservació perquè permetin realitzar correctament la seva
funció.
r. El titular de l’autorització disposarà de serveis d’informació meteorològica i d’extinció
d’incendis.
s. El titular de l’autorització estarà obligat a lliurar a l’Ajuntament la documentació que
acrediti la correcta gestió de residus en el desenvolupament de la seva activitat.
t. En tots els serveis s’haurà de deixar lliure un pas des de la línia de mar cap a terra, de
com a mínim 6m i un pas perpendicular cada 3m.
5.2. Personal adscrit al servei
a. Els titulars de l’explotació ha de disposar del personal necessari i idoni per a la
prestació dels serveis autoritzats, essent l’únic responsable del mateix, i per tant, de la
seva exclusiva competència llur modificació, substitució o alteració segons les
necessitats. La persona adjudicatària complirà tota la normativa legalment establerta
referent al personal que aportarà al servei i donarà compliment a tota la normativa
laboral, tributària, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals.
b. El personal laboral haurà d’estar donat d’alta a la Seguretat Social, d’acord amb les
disposicions legals vigents, exonerant expressament a l'Ajuntament de qualsevol
responsabilitat per l’incompliment.
c. Els titulars de l’explotació de serveis a les platges i els seus empleats tenen el deure
d’utilitzar bones formes, cordialitat, amabilitat, educació, no discriminació i respecte en
les seves relacions amb els banyistes i usuaris/es del servei, així com entre ells i els
treballadors municipals o d’empreses de serveis contractades.
d. El personal encarregat de prestar els serveis i/o vigilar les diferents adjudicacions
anirà decorosament vestit, uniformat, amb la màxima correcció i amb degudes
condicions de neteja. L’uniforme del personal portarà algun distintiu que permeti
reconèixer la seva identitat i funció.
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e. El servei haurà de disposar de com a mínim un treballador amb coneixements
equivalents al nivell C1 de català i castellà i que parli amb fluïdesa com a mínim un
d’aquests idiomes: anglès o francès.
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5.3. Neteja i condicionament de l’espai de domini públic autoritzat
a. Durant tot el període de l’activitat haurà de mantenir la superfície ocupada i el seu
entorn immediat en bones condicions de neteja, com a mínim es realitzarà diàriament.
b. Serà obligatòria la realització de la recollida selectiva dels residus que generin i
adherir-se als circuits de recollida que tingui definits el municipi per als residus
comercials.
c. En cada una de les instal·lacions autoritzades es col·locarà un nombre suficient de
papereres, de característiques adequades, per tal que els usuaris del servei puguin
abocar-hi els residus.
d. Totes les conduccions de servei de les instal·lacions que en requereixin hauran de ser
subterrànies i el sistema de sanejament garantirà l’eficaç eliminació de les aigües
residuals.
5.4. Atenció als/a les usuaris/àries
a. No s’admetrà cap més limitació per a l’admissió del públic que les derivades de la
capacitat pròpia de les instal·lacions i el pagament dels preus establerts.
b. La informació sobre els preus i el mitjans de pagament, corresponents a la utilització
dels diferents serveis de temporada s’haurà de col·locar en un lloc ben visible i pròxim
als seus accessos. La informació dels preus haurà d’estar, com a mínim, en els
idiomes català, castellà i en anglès.
c. Totes les instal·lacions corresponents a activitats amb atenció al públic hauran de
disposar de fulls de reclamació reglamentaris, anunciar a través d’un cartell ben visible
la seva disponibilitat i posar-los a disposició de l’usuari en cas de que aquest els
demani, tal i com disposa la normativa vigent en matèria de defensa del consumidor.
6. Condicions tècniques particulars
6.1. Camps de fondeig, xàrter o lloguer d’embarcacions, Escola/lloguer de caiacs i
pàdel surf i Escola de vela (CB, LM i EN)
6.1.1. Autoritzacions i titulacions exigides
Amb caràcter general, les autoritzacions que s’atorguin per a les activitats que es
desenvolupen en part o totalment al medi aquàtic hauran de respectar les instruccions de
navegació per a les aigües marítimes de la província de Girona vigents.
Totes les embarcacions que s’utilitzin per a l’explotació dels serveis hauran de disposar
de l’autorització de Capitania Marítima i els permisos legalment exigits.
Els treballs d’instal·lació hauran de ser realitzats per una empresa autoritzada
prèviament per la Capitania Marítima de Palamós per a la realització de treballs
9 de 19
C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Transmissió - Comunicat Comunicació: PPT
_modificat alegacions
SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1475906 QZTEF-HN3Z8-K27EN EC500EA704CCB5E7A0F4E55F9A644D7137DA8E36) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat

Codi per a validació: QZTEF-HN3Z8-K27EN
Data d'emissió: 13 de _2 Maig de _2 2022 a les 11:07:04
Pàgina 10 de _2 19

ESTAT

El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 :
1.- Cap Qualitat Urbana de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 10/05/2022 13:52

SIGNAT
10/05/2022 13:52

d’instal·lació de sistemes d’abalisament de zones de banyistes i camps de boies i es
realitzaran d’acord amb la resolució de la Capitania Marítima de Palamós-Girona, de 23
de maig de 2014, pel que s’aproven les instruccions de navegació per a les aigües
marítimes de la província de Girona. Aquests treballs es realitzaran de forma directa per
l’empresa adjudicatària del servei o bé a través d’una altra empresa que estigui
relacionada amb l’adjudicatària a través d’una fórmula contractual.
Els patrons de les embarcacions de lloguer d’embarcacions han de comptar amb la
titulació nàutica professional i el certificat de formació bàsica, d’acord amb les
característiques de l’embarcació, que determina el Reial decret 875/2014 de 10
d’octubre, que regula les titulacions nàutiques pel govern de les embarcacions d’esbarjo.
6.1.2. Abalisament i fondejos
L’Ajuntament de Palafrugell instal·larà els morts perimetrals que delimiten els camps de
fondeig de boies CB, Lloguer d’embarcacions nàutiques LM, i Escola Nàutica (EN),
excepte per al CB4 a Llafranc (camp de boies de fondeig dins de la zona portuària) on
l’adjudicatari s’haurà d’instal·lar el sistema de fondeig necessari per a les seves
embarcacions.
Serà obligació dels adjudicataris la instal·lació dels trens de fondeig, boies intermitges i
boies superficials que corresponguin sobre aquest abalisament perimetral de delimitació
de camps, així com els morts, boies de fondeig, boies intermitges i superficials
necessàries per a la resta de fondejos dels camps de fondeig, lloguer d’embarcacions,
excursions marítimes, escola de vela i altres, d’acord amb els Plànols del Pla d’Usos
(Annex I). També seran obligatòries les instal·lacions complementàries que
corresponguin i estiguin enumerades en cada Lot (abalisament d’altres cales,
plataformes flotants, boies de serveis, ...).
Tots els treballs d’instal·lació i manteniment hauran de seguir en especial:
● El que disposa l’apartat 7 d’aquest Plec.
● El protocol de bones pràctiques en el fondeig i l’ancoratge al litoral català de la
Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
https://www.cnps.cat/protocol-de-bones-practiques-de-fondeig-i-ancoratge-allitoral-catala/ , que també es troba recollit a l’Annex II.
La ubicació dels camps de fondeig es realitzarà d’acord amb els plànols i coordenades
dels plànols adjunts a aquest Plec i l’abalisament inclourà:
● La senyalització de la banda litoral per separar les zones de lliure navegació
marítima de les zones reservades als banyistes.
● La senyalització dels canals d’entrada i sortida d’embarcacions.
● La senyalització lateral del camp de fondeig.
● La senyalització del canal a la sorra, prohibint l’accés a persones no autoritzades
i els usos permesos i els que no. Els cartells seran entenedors i visibles sobre la
prohibició del bany en els canals d’entrada i sortida.
● La senyalització de les praderies de posidònia fora de temporada amb els
senyals legalment establerts, per indicar els límits de la zona de fondeig.
Les zones especials de natació (AN) es senyalitzaran mitjançant boies còniques
grogues de 40 cm. de diàmetre i hauran d’estar situades a 50 metres com a màxim dels
punts més exteriors de la costa i a 50-100 metres entre sí.
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Les zones reservades a banyistes (AB) es senyalitzaran mitjançant boies còniques
grogues de 80 cm de diàmetre i no estaran encordades entre sí. Es delimitarà la fi de la
zona reservada a banyistes i el començament de la zona especial de natació mitjançant
una línia de boies còniques grogues de 40 cm. de diàmetre, situades a 20 metres de
distància entre sí.
Els canals de navegació (CA) s’abalisaran mitjançant boies còniques verdes/vermelles
(Er/Br segons el sentit d’entrada des del mar). Les boies de capçalera seran de 80 cm.
de diàmetre i la resta de 40 cm. de diàmetre. Les boies de capçalera estaran il·luminades
quan sobresurtin de la configuració general de la costa. Els canals d’avarada i treta de
bastiments de les diferents explotacions de serveis amb activitat al medi aquàtic
reflectides al Pla d’usos de temporada i regulats a la Llei de costes i al seu Reglament,
seran d’ús privatiu per als seus beneficiaris.
L’empresa autoritzada haurà de destinar com a mínim un 5 % del total dels fondejos del
lot a serveis de lloguer diari o per hores per a fondejos d’embarcacions “passants”. Les
boies de superfície d’aquests fondejos de lloguer diari o per hores s’hauran de diferenciar
de la resta (lloguer de tota la temporada) amb un color diferent per tal de què siguin fàcils
d’identificar per les embarcacions que s’apropen a la costa.
Cadascuna de les boies en superfície dels fondejos de lloguer de temporada s’haurà
d’identificar amb la matrícula de l’embarcació assignada.
Quan l’adjudicatari hagi marcat en la licitació la declaració de reserva de boies de fondeig
per embarcacions d’activitats d’escola d’immersió o escola de vela, aquest està obligar a
llogar-les a un preu igual o inferior al 50% del preu de sortida del cànon a activitats amb
aquesta funció.
Resta prohibida l’avarada d’embarcacions dins el canal, així com la instal·lació de
qualsevol tipus de boia o d’altres elements que permetin la varada d’embarcacions dins
el canal o la zona abalisada.
Les empreses autoritzades per a camps de fondeig hauran de disposar de material en
estoc (boies, morts de formigó o sistemes d’ancoratge de baix impacte segons
correspongui, cadena, cordes, boies intermèdies, ...) per donar una resposta immediata
en casos de necessitat. Així mateix anirà a càrrec seu qualsevol reparació i/o substitució
del material degradat o perdut, inclosos els abalisaments de les cales adscrites al lot,
especialment aquell relacionat amb el manteniment de l’abalisament perimetral de les
zones de bany.
L’empresa autoritzada haurà de realitzar un control periòdic dels ancoratges (com a
mínim de dos cops durant la temporada) i enregistraran la localització dels morts de
fondeig en GPS per facilitar la seva reutilització futura i evitar l’acumulació de residus
sobre el fons marí litoral.
L’empresa autoritzada del camp de fondeig tindrà un llibre de seguiment i control on
enregistrarà documentalment, en paper o en format digital, els treballs d’instal·lació i
manteniment periòdic dels elements que integren el camp de fondeig. Aquest llibre
estarà a disposició de les autoritats competents que ho sol·licitin. En aquest llibre de
seguiment i control hi constaran les dades següents:
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o Una numeració correlativa per a cadascuna de les boies de superfície.
o Una numeració correlativa per a cadascun dels morts.
o Les coordenades de posicionament GPS del mort o sistema d’ancoratge de baix
impacte.
o Els treballs d’instal·lació de les boies (dates d’instal·lació, metodologia emprada,
personal que hi ha participat, etc.).
o Data i tipus de treball de manteniment periòdic realitzat i la persona que hi ha
participat.
o Els treballs de retirada de les boies dels camps de fondeig.
L’Ajuntament de Palafrugell promourà estudis de la cartografia del fons marí, dels camps
de boies i dels camps de fanerògames i els adjudicataris restaran obligats a col·laborar
en aquests treballs.
6.2. Escola/lloguer de caiacs/pàdel surf i Escola de Vela (EN)
Serà obligació dels adjudicataris la instal·lació dels fondejos, trens de fondeig, boies
intermitges i boies superficials que corresponguin d’acord amb el Pla d’Usos aprovat
(Annex I) i les Instruccions de Capitania (Annex II), que corresponguin d’acord amb el
seu servei.
Els autoritzats es faran càrrec de preparar i anivellar la zona on s’han de muntar els
diferents serveis cada temporada restant obligats també a mantenir constantment neta la
sorra de la zona objecte del servei.
El titular de l’explotació haurà de fer-se càrrec de la seguretat dels seus clients i de les
seves embarcacions i tenir una embarcació de salvament o tenir contractat un servei per
resoldre qualsevol incidència o eventualitat en alguna embarcació.
L’entrada i sortida d’embarcacions s’efectuarà íntegrament pel canal abalisat exclusiu.
En cap cas les embarcacions de lloguer podran estar a la zona de bany.
Es podrà incloure dins de l’espai autoritzat una instal·lació de magatzem, una arca, caixa
o similar per dipositar el material necessari per a la instal·lació, així com una cadira per a
la persona que es fa càrrec de la instal·lació, sempre i quan no superin la superfície
autoritzada.
No es podran llogar embarcacions en situacions de temporal o quan hi hagi bandera
vermella.
El titular de l’activitat, un cop finalitzat el dia, haurà de recollir tots els elements,
agrupant-los en el menor espai possible de terreny, amb la finalitat de facilitar el treball a
les màquines de neteja de la platja.
El personal de l’escola de caiacs/pàdel surf haurà de comptar amb la titulació que
determina el Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, que estableix l’ordenació general
dels ensenyaments esportius de règim especial i l’Ordre ministerial ECD 158/2014, de 5
de febrer, que regula els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les
activitats de formació esportiva, als que es refereix la disposició transitòria primera del
Reial decret 1363/2007 que actualment es concreta a la Resolució de 13 de juliol de
2011 de la Presidència del Consell Superior d’Esports. L’empresa autoritzada haurà de
disposar de personal amb aquestes titulacions a nivell I i II en la quantitat adequada per
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al desenvolupament propi de les activitats autoritzades segons les competències
legalment atribuïdes en cada nivell de titulació. El personal té l’obligació de trobar-se
adequadament inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya.
Les escoles han de comptar amb l’autorització de centre nàutic de la Direcció General
de Pesca Marítima i han de sol·licitar autorització pel funcionament de l’activitat a la
Capitania Marítima, sense perjudici que, en el cas que aquestes escoles imparteixin
formació teòrica i pràctica necessària per a obtenir titulacions oficials de nàutica
d’esbarjo, hagin de comptar també amb l’autorització d’acadèmia de la Direcció General
de Pesca Marítima.
Totes les embarcacions que s’utilitzin per a l’explotació dels serveis hauran de disposar
de l’autorització de Capitania Marítima i els permisos legalment exigits.
6.3. Gandules (GA)
Les gandules no podran incorporar cap tipus de marca publicitària, ni com a missatge
publicitari ni com a imatge de marca.
Les gandules hauran de mantenir-se permanentment i durant tot el període d’activitat en
òptimes condicions de neteja i estat de conservació.
El personal que atengui aquest servei haurà d’anar degudament uniformat i ha de ser
fàcilment identificable.
El titular de l’activitat, un cop finalitzat el dia, haurà de recollir tots els elements,
reagrupant-los en el menor espai possible de terreny. No es podran estendre a la sorra
elements sense llogar.
Les gandules s’apilaran en dos grups seguint les indicacions gràfiques dels plànols
adjunts.
Cada gandula computa una superfície de 2 m² i, per tant, la superfície a ocupar serà de
25 m² per a cadascuna de les dues zones a instal·lar.
6.4. Altres activitats comercials (AC)
AC 18: Embarcació tradicional per a la realització d’excursions marítimes
S’autoritza la realització d’una activitat de fondeig a la zona del Port-bo per a una
embarcació tradicional de vela de com a màxim 12 metres d’eslora per a la pràctica
d’excursions marítimes a vela.
L’embarcació i el personal haurà de disposar de l’autorització de Capitania Marítima i els
permisos legalment exigits.
AC 19: Embarcació per a la realització d’excursions marítimes
S’autoritza la realització d’una activitat de fondeig a la zona de Llafranc per a dues
embarcacions de com a màxim 12m d’eslora per a la pràctica d’excursions marítimes.
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6.5. Zones d’avarada (ZA)
Els varadors municipals tenen com a principal destí l’ús d’avarada d’embarcacions de
particulars destinades a la pesca tradicional amb una eslora màxima fins a 4,5 metres.
Només en cas d’emergència o força major les embarcacions d’altres característiques
podran utilitzar ocasionalment els varadors el temps imprescindible que duri aquesta
circumstància.
Aquesta situació d’emergència o força major ha d’ésser reconeguda i acceptada pel
responsable de l’Ajuntament i, en cap cas, eximirà a l’embarcació i a llurs tripulants i
usuaris de complir les normes, així com de l’obligació d’obeir les indicacions i les
instruccions, ni eximiran, en cap cas, de l’abonament de les tarifes que siguin d’aplicació.
6.5.1. Descripció dels espais d’avarada
Varador de la platja de Tamariu
ZA1: Ubicat a la part central de la platja de Tamariu, al costat de la rampa
d’embarcacions, entre les fites MB i MD del DPMT, amb una superfície total de 555
metres quadrats. Amb capacitat per a avarar fins a un màxim de 37 embarcacions
d’eslora màxima 4,5 metres, disposades damunt de dues “escales” o estructures de
suport de fusta. Per tal de facilitar la maniobra de les embarcacions dins d’aquest espai
s’hi troben instal·lats dos remolcadors.
ZA2: Ubicat a l’extrem nord de la platja de Llafranc, a tocar del port, entre les fites M7 i
M9 del DPMT, amb una superfície total de 770 metres quadrats. Amb capacitat per a
avarar fins a un màxim de 76 embarcacions d’eslora màxima 4,50 metres, disposades
damunt de 4 “escales” o estructures de suport de fusta. Per tal de facilitar la maniobra de
les embarcacions dins d’aquest espai s’hi troben instal·lats quatre remolcadors.
ZA3: Ubicat enfront de la plaça Promontori, a tocar de la riera, entre les fites M6 i M7 del
DPMT, amb una superfície total de 986 metres quadrats, amb capacitat per avarar fins a
un màxim de 85 embarcacions d’eslora màxima 4,50 metres, disposades damunt de 4
“escales” o estructures de suport de fusta.
Aquests dos varadors es troben en el domini portuari competència de la Generalitat de
Catalunya, i resten subjectes al compliment del Reglament d’Ús de les Activitats
nàutiques dels serveis de temporada a l’Àmbit portuari no concessionat de la platja de
Llafranc que aprovi la Direcció General de Transports i Mobilitat, així com les
autoritzacions anuals que dictamini l’autoritat competent.
Varador de la platja de Port-bo
ZA4: Ubicat a la part central de la platja, entre les fites M24 i M26 del DPMT, amb una
superfície total de 180 m², el nombre de barques totals no podrá ser superior a 22
barques i no podrá sobrepasar la superficie máxima autoritzada, les quals, en virtut de
l’acord de Comissió de Govern de data 31 de juliol de 2003, hauran de ser
exclusivament, de la següent tipologia: bot català, llagut, dinghy o paltré i amb una eslora
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6.5.2. Condicions de funcionament general dels varadors
L’autoritzat haurà de delimitar la zona d’avarada mitjançant fites de fusta i corda, al llarg
del perímetre, així com senyalitzar amb un rètol de mides suficients, en un punt central o
en el que es determini juntament amb els Serveis Tècnics Municipals, les
característiques de l’autorització (nom de l’autoritzat, superfície màxima, tipologia
d’embarcacions, dades de contacte del titular, calendari, num. d’embarcacions màximes).
També restarà obligatòria la senyalització dels canals d’entrada i sortida d'embarcacions
amb un rètol amb un pictograma de prohibició de zona de bany i ús exclusiu per
embarcacions.
Per a cada accés públic a la platja es deixarà un pas lliure perpendicular a la riba amb
una amplada mínima de 3 metres. Caldrà respectar una franja de 6 metres lliures des de
la línia d’aigua en plenamar tant pel que fa a les instal·lacions com pel que fa a la varada
d’embarcacions i d’artefactes flotants, llevat dels equips d’emergències i salvament quan
ho requereixin.
Les embarcacions hauran de presentar-se en l’espai autoritzat de manera ordenada i
preferentment sobre rastrell de fusta en forma d’espina, amb una zona comuna d’entrada
i sortida, llevat a la Platja del Port Bo, que hauran de plantejar la millor distribució en
l’espai existent en l’àmbit delimitat al Pla d’Usos.
Al final de la temporada serà obligatòria la retirada total de les embarcacions i la
realització d’una neteja a fons per part de l’autoritzat, que també inclourà la neteja
d’herbes.
A principi de temporada i abans de l’establiment de les embarcacions, caldrà realitzar el
condicionament de la zona d’avarada, si cal, amb mitjans mecànics, que facilitin l’aireació
en profunditat del terreny. En especial, per als varadors de Llafranc, caldrà que, prèvia
comunicació per part del Port de Llafranc, col·laborin en la retirada total de les
embarcacions quan es programi el dragatge de la instal·lació i l’estesa de les sorres en la
superfície de platja.
És obligatori mantenir sempre en bon estat de conservació les embarcacions i els
elements i instal·lacions complementàries, en especial aquell lliure d’elements que
puguin ocasionar algun dany personal (elements punxants, tallants...) així com les lones
de cobriment hauran de ser de color blanc o blau i no tenir talls o estrips i sempre deixar
visible la matrícula.
A la zona d’avarada del Port-bo, on coexisteixen tradicionalment els usos de zona de
banyistes amb les embarcacions, caldrà que especialment es tingui cura dels elements
de les embarcacions que puguin causar danys als usuaris, tals com cadenes, tràctels o
altres, així com en la maniobra d’entrada i sortida de l’aigua.
Els autoritzats per a l’explotació dels varadors estan obligats a mantenir constantment
neta la sorra de la platja de la zona objecte del servei, especialment lliure de residus
sòlids urbans i altres elements impropis a les platges.
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Està totalment prohibit realitzar operacions de manteniment d’embarcacions que
comportin el repostatge de combustible, la neteja de sentines o dipòsits o l’ús de
lubricants que puguin causar un vessament a la sorra.
No es poden dipositar a la platja remolcs, taules de surf, veles, catamarans, hidropedals,
ni qualsevol altre artefacte que no estigui expressament autoritzat.
A la zona d’avarada de Tamariu i al Port-bo, durant l’horari de funcionament, caldrà
designar la figura d’un vigilant per a realitzar les maniobres d’entrada i sortida a l’aigua i
la navegació en zona d’usos compartits i garantir la seguretat dels usuaris de la platja en
tot moment.
En cas de temporal de mar, restarà absolutament prohibit dipositar les embarcacions a
damunt del passeig marítim.
És obligatòria la presentació i actualització de la relació d’embarcacions, llurs titulars i el
registre o llicència de pesca recreativa que es disposa, que s’incloguin en l’espai
d’avarada a principis de temporada o quan aquesta es vegi modificada.
Tots els usuaris de la zona d’avarada hauran de disposar i tenir vigent la corresponent
llicència de pesca recreativa, expedida pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural.
Qualsevol requeriment que realitzi l’Ajuntament sobre les prescripcions generals o bé
particulars de les zones d’avarada i els elements que la configuren, l’autoritzat respondrà
del seu compliment, així com sobre els requeriments de retirada d’embarcacions que, si
s’escau, es puguin realitzar.
7. Condicions de sostenibilitat pels sistemes de fondeig de l’abalisament
perimetral i fondejos dins dels camps de boies
L’Ajuntament de Palafrugell disposa d’una cartografia dels prats de fanerògames del
litoral, els quals es grafien en els plànols del Pla d’Usos, Annex I. La disposició dels
diferents ancoratges s’ha considerat en base a aquesta cartografia per tal no afectar als
prats de posidònia. A fi i efecte de protegir aquests hàbitats, les empreses adjudicatàries
hauran de seguir el protocol de bones pràctiques establerts per la Direcció General de
Pesca i Afers Marítims de l’Annex II.
Els morts s’hauran de situar sempre a una distància de la praderia igual o superior a
l’alçada de la columna d’aigua en aquell mateix punt i sempre com a mínim a 5 metres
del marge de la praderia existent.
Tots els sistemes de fondeig s’instal·laran amb una boia intermèdia per evitar
l’arrossegament de la cadena o el cap del fons. No es podran utilitzar altres elements
(ampolles, marranxes, etc.) per aquesta finalitat.
Els sistemes de fondeig que requereixin fixació al fons marí es col·locaran i retiraran
manualment per equips de submarinistes per minimitzar els impactes sobre els hàbitats
existents. No es podran arrossegar morts de fondeig per evitar impactes sobre el fons.
En cap cas els punts de col·locació de les boies afectaran alguers o zones properes a
les praderies.
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Els morts de formigó no es podran agrupar i deixar-los submergits durant la temporada
d’hivern. S’hauran de deixar instal·lats amb la corresponent senyalització. Els sistemes
de fondeig de baix impacte s’hauran de mantenir durant la temporada d’hivern
degudament senyalitzats, encara que pot ser una senyalització que no arribi a la
superfície.
8. Documentació a presentar per part de les empreses autoritzades
Les empreses autoritzades restaran obligades a presentar una memòria de l’activitat on
s’hi detallaran com a mínim els següents punts:
CB – Camp de fondeig
Abans de començar temporada:
● Horari de prestació del servei
● Tarifes dels serveis
● Descripció del personal que es farà càrrec de la prestació relacionant càrrec,
titulació i formació.
● Descripció del nombre i característiques de les embarcacions de barqueig
● Freqüència i descripció de treballs de manteniment que es realitzaran sobre els
fondejos tant en superfície com al fons marí.
Al finalitzar la temporada:
● Nombre de fondejos llogats
● Compte d’explotació: relació d’ingressos i relació despeses incloses les despeses
de cànons i impostos, consums, personal i altres necessaris per a l’explotació del
servei.
● Justificació documentada de la jornada de neteja del fons marí, si s’escau.
● Geoposició dels camps de fondeig amb la indicació de la tipologia de mort
finalment instal·lada.
● Nombre de morts retirats, en mal estat amb la indicació de la gestió del residu
final d'acord amb la seva tipologia.
LM – Lloguer d’embarcacions
Abans de començar temporada:
● Horari de prestació del servei
● Tarifes dels serveis
● Descripció del personal que es farà càrrec de la prestació relacionant càrrec,
titulació i formació.
● Descripció del nombre i característiques de les embarcacions.
● Descripció dels serveis que es presten
● Freqüència i descripció de treballs de manteniment que es realitzaran sobre les
embarcacions de lloguer.
Al finalitzar la temporada:
● Nombre de serveis realitzats, per tipologia.
● Compte d’explotació: relació d’ingressos i relació despeses incloses les despeses
de cànons i impostos, consums, personal i altres necessaris per a l’explotació del
servei.
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EN – Escoles
Abans de començar temporada:
● Horari de prestació del servei
● Tipologia i tarifes dels diferents serveis
● Característiques tècniques, funcionals i estètiques de les embarcacions.
● Descripció del personal que es farà càrrec de la prestació relacionant càrrec,
titulació i formació.
● Freqüència i descripció de treballs de manteniment que es realitzaran
● Justificació de disposició de DEA, si s’escau.
● Justificació de formació DEA del personal, si s’escau.
Al finalitzar la temporada:
● Nombre de serveis realitzats per tipologia
● Compte d’explotació: relació d’ingressos i relació despeses incloses les despeses
de cànons i impostos, consums, personal i altres necessaris per a l’explotació del
servei.
● Justificació documentada de les activitats ofertes als centres municipals
d’ensenyament primari, si s’escau.
GA – Gandules
Abans de començar la temporada
● Horari de prestació del servei
● Tipologia de material i tarifes dels diferents serveis
● Justificació de disposició de DEA, si s’escau.
● Justificació de formació DEA del personal, si s’escau.
Al finalitzar la temporada
● Nombre de serveis realitzats per tipologia, en especial aquells relacionats amb el
servei Inclusiu, si s’escau.
● Compte d’explotació: relació d’ingressos i relació despeses incloses les despeses
de cànons i impostos, consums, personal i altres necessaris per a l’explotació del
servei.
AC – Altres activitats comercials
Abans de començar la temporada
● Horari de prestació del servei
● Tipologia i tarifes dels diferents serveis
● Característiques tècniques, funcionals i estètiques de la embarcació.
● Descripció del personal que es farà càrrec de la prestació relacionant càrrec,
titulació i formació.
● Freqüència i descripció de treballs de manteniment que es realitzaran
Al finalitzar la temporada:
● Compte d’explotació: relació d’ingressos i relació despeses incloses les despeses
de cànons i impostos, consums, personal i altres necessaris per a l’explotació del
servei.
ZA – Zones d’avarada
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Abans de començar temporada:
● Horari de prestació del servei
● Tarifes, preus unitaris dels serveis
● Relació de matrícules d’embarcacions, llurs titulars i llurs llicències de pesca
recreativa.
● Descripció del personal que es farà càrrec de la prestació relacionant càrrec,
titulació i
formació.
● Freqüència i descripció de treballs de manteniment que es realitzaran
Al finalitzar la temporada:
● Nombre de llocs llogats
● Compte d’explotació: relació d’ingressos i relació despeses incloses les despeses
de cànons i impostos, consums, personal i altres necessaris per a l’explotació del
servei.

ANNEXOS
ANNEX I. Plànols del Pla d’Usos i Serveis, adaptació dels camps de boies a la
cartografia presentada al 2017
ANNEX II. Protocol de Bones pràctiques en els fondejos sobre posidònia
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