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1. OBJECTE 

Establir la millor forma perquè el soci pugui gaudir de les terrasses del Club i regular el seu ús per 
a persones externes al Club per obtenir el major rendiment possible. 

2. NORMATIVA D’UTILITZACIÓ 

 

- MENJAR : A la terrassa no s’hi podrà fer pic-nic. En horari de temporada d’estiu, la Junta 
Directiva habilitarà un espai -preferentment separat de l’ús habitual de la terrassa- per a 
poder menjar entrepans o un petit piscolabis sense causar molèsties a la resta de socis. 

- ANIMALS DE COMPANYIA : Els animals de companyia han d’anar sempre lligats. 

- PILOTES / PATINS / BICICLETES : Resta prohibida la utilització de pilotes, patins, patinets 
o bicicletes en els espais de terrassa així com l’ocupació amb bicicletes atès que hi ha 
habilitat un espai específic a l’entrada del club. 

- Per evitar accidents i caigudes es recomana l’ús de calçat en tota la terrassa i evitar que 
els menors saltin del mur a la platja. 

3. USOS COMPARTITS 

A) Amb clients del Restaurant (derivat del contracte de lloguer): 

- Els caps de setmana, la terrassa frontal a mar i lateral són d’ús exclusiu pels socis i sòcies  
a excepció d’una tercera part de la terrassa frontal a mar que és d’ús compartit amb els 
clients del Restaurant.  

- Els dies entre setmana (tot l’horari) i els caps de setmana (en horari de sopars) l’ús de les 
terrasses és compartit amb els clients del restaurant. 

Aquestes normes es deriven del contracte de lloguer entre el Restaurant i el Club. Això no 
obstant, la Junta Directiva podrà pactar amb el Restaurant altres normes complementàries per 
harmonitzar la convivència i ús de la terrassa entre persones sòcies i no sòcies, especialment 
en temporada d’estiu. 

B) Per altra banda, excepcionalment, es podrà permetre l’ús de la terrassa a persones no sòcies 
quan l’ús estigui vinculat a alguna activitat, conveni o esdeveniment pactat amb el Club. 

 


