
STRANDREGELS IN DE ZOMER IN SPANJE   
 
Gepubliceerd in de Boletin Oficial de Estado - B.O.E. (Spaans Staatsblad) 
16 mei 2020 m.b.t. FASE 2 van de "desescalada" (voor de meeste stranden 
op 25/05/2020). 
 
 
VERPLICHT 
- gezond zijn, anders thuisblijven. 
 
- kinderen onder 14jaar mogen niet  
   alleen op het strand zijn 
 
- 2,5 meter afstand tussen parasols,  
   handdoeken of mensen op minstens 
   zes meter van de zee 
 
- maximaal 2 parasols/familie, gelijk aan 
   5m x2,5m = 12,2m² 
 
- afval achterlaten in vuilbak (strand) of 
   afvalcontainer (straat) 
 
- gebruik wc met verplicht schoeisel  
   (teenslippers, etc) 
 

 
 
 

 

 
 
VERBODEN:  
boetes afhankelijk van autonoom gebied, maar minimaal 200,00 euro tot 
750,00 euro 
 
- ambulante handel is verboden (je mag geen drank, boules de Berlin, textiel, etc  
    kopen op het strand) 
 
- geen verroeste strandstoelen of parasols toegelaten 
 
- geen strandtenten toegelaten 
 
- geen parasol bij de zee plaatsen of zonder op het strand te zijn: boetes van 750,00  
    euro tot 3.000,00 euro 
 
- geen naaktzonnen 
 
- te luide muziek verboden 
 
- geen ballen of speelgoed delen 
 
- geen matrassen of voorwerpen tot waterrecreatie 
 
- geen strandkastelen bouwen 



- geen groepssport (volley, voetbal), noch spelletjes (tikkertje of strandpadel of  
   strandtennis) 
 
- geen strand-BBQ, noch nachtelijke bijeenkomsten of feestjes 
 
- verboden te plassen in zee 
 
- geen dieren toegelaten 
 
- sommige regio’s verbieden ook fietsen op de wandeldijk 
 
- visverbod voor zowel duikers als vanop een boot in zwemgebied 
 
- stranddouches zonder shampoo te gebruiken 
 
- verboden te roken op strand (in veel gebieden vooral noord Spanje) 
 
- verbod met bloot bovenlijf op straat te lopen, of auto/moto te besturen of met 
    teenslippers auto te rijden (vaste voet-omsloten schoen, of gympie) 
 
 
AANBEVOLEN 
- voor en na strandbezoek zich thuis douchen 
- hygiënische voorschriften naleven 
- strandbezoek plannen 
- vermijd samenscholing met anderen 
- niet langer dan 4 uur op het strand blijven 
 
 

 


