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Exposició de motius
La franja litoral es definix com un recurs natural particularment atractiu i utilitzat que
suporta una elevada pressió d'ús. Este fet demanda una atenció especial i una singular
ordenació institucional per ser un espai fràgil, procliu a desequilibris producte de l'acció
humana i mediambientals, que ha d'anar acompanyat d'una garantia de seguretat i de
prevenció en salut pel que fa a l'ús i el gaudi d'este espai.
El nostre ordenament constitucional, reconeix a l'article 45 el dret de tots de fruir d'un medi
ambient adequat per al desenvolupament de la persona, així com el deure de conservació.
Així mateix, correspon als poders públics vetlar per la utilització racional de tots els
recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de vida i defendre i restaurar el medi
ambient, amb el recolzament en la
indispensable solidaritat col·lectiva.
D'una banda, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, a
l'article 25.2, apartats a) f) i h), atribuïx als municipis competències per a garantir la
seguretat en els llocs públics -entre els quals es troben les platges- i la protecció del medi
ambient i de la salubritat pública, en els termes que determine la legislació estatal i
autonòmica.
La Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, establix com a objecte de la mateixa la
determinació, protecció, utilització i policia del domini públic marítim terrestre i
especialment de la ribera del mar, assenyala com a fins de les actuacions administratives
sobre este domini públic garantir el seu ús públic sense més limitacions que les derivades
de raons d'interés públic degudament justificades,regular la utilització racional d'estos béns
en termes acords amb la seua naturalesa, els seus fins i amb el respecte al paisatge, al
medi ambient i al patrimoni històric i aconseguir i mantindre un adequat nivell de qualitat de
les aigües i de la ribera del mar.
D’altra banda, l’article 31.1 s'ocupa de l'ús comú del domini marítim terrestre amb la
confirmació que este siga lliure, públic i gratuït quan es tracte de passejar, d’estar, de
banyar-se, de navegar, d’embarcar i de desembarcar, d’encallar, de pescar, d’agafar
plantes i mariscos i altres actes semblants que no necesiten obres ni instal·lacions de cap
tipus i que es realitzen d'acord amb esta llei o d’acord amb les normes de desplegament.
Per això, els usos que tenen especialscircumstàncies de perillositat, intensitat o rendibilitat
i aquells que requerixen obres o instal·lacions s’han d'emparar com a existència de
reserva, d’adscripció, d’autorització o de concessió. Doncs així, s’ocupa dels aspectes
competencials de l'Estat, de les comunitats autònomes i dels propis municipis, als quals
se’ls atribuís l'informe de les delimitacions del domini públic marítim terrestre, les
sol·licituds de reserves, les adscripcions, les autoritzacions i les concessions
d'ocupació,l'explotació dels servicis de temporada que es puguen establir en la platja per
mitjà de gestió directa o indirecta i el manteniment de les platges i dels llocs públics de
bany en condicions adequades de neteja, d’higiene i de salubritat, així com
vigilarl'observança de les normes i instruccions dictades per l'Administració de l'Estat,
sobre el salvament i la seguretat de vides humanes.
Este precepte és reproduït en la seua literalitat per l'article 208 d) del Reglament General
per a Desplegament i Execució de la Llei de Costes, aprovat per Reial Decret 1471/1989,
d'1 de desembre.
Després d'assenyalar una sèrie de prohibicions i d’obligacions dels usuaris de les platges i
de les pròpies administracions públiques, es dedica este text normatiu a l'establiment d'un
sistema sancionador que qualifique les infraccions i que determine les sancions que es
podrien derivar d'estes infraccions legals de forma genèrica.

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local assenyala com a
atribucions de la Junta de Govern Local, l'aprovació dels proyectes d'ordenances, la
concessió de qualsevol tipus de llicència i exercir la potestat sancionadora, excepte en el
cas que la legislació sectorial l'atribuïsca expressament a un altre òrgan. Quant a este
procediment sancionador, l'article 139 concreta la possibilitat per als ajuntaments de
tipificar les infraccions i les sancions per a l'adequada ordenació de les relacions de
convivència d'interés local i de l'ús dels servicis, equipaments, infraestructures i espais
públics, sempre en defecte de la normativa sectorial específica i d'acord amb allò que
establixen els següents articles.
El nostre litoral valencià presenta 8 platges :
Al nord es troben les platges de la Malva-rosa amb 1.000 m de longitud i el Cabanyal que
compta amb 1.200 m. de longitud, platges urbanes que poden ser disfrutades durant l'estiu
i durant la resta de l'any i que disposen d'amplis servicis d'oci, restauració i múltiples
activitats.
Al sud i dins del Parc Natural de l'Albufera, objecte d'especial protecció, es troben les
platges de Pinedo amb 1.500 m., L´Arbre del Gos amb 2.430 m., El Saler amb 2.700 m.,
La Garrofera amb 1.500 m., La Devesa (enfront del llac) amb 2.000 m de longitud
(sotmesa al pla de regeneració del PRUG, platja denominada salvatge i protegida) i el
Recati-Perellonet amb 3.500 m.
Al llarg dels passejos marítims de les platges de Cabanyal, Malva-rosa, El Saler i Pinedo,
se succeïxen diversos Restaurants fixos amb terrasses, amb dissenys homogenis i
ordenadament situats, de gran interés ciutadà i turístic, que convertixen estos llocs durant
tot l'any en zones d'oci i esplai de gran afluència, sent mereixedors d'un reconeixement o
justificació excepcional en els termes assenyalats en l'art. 65.1 del Reglament General per
a desplegament i execució de la Llei de Costes ( R.D. 1471/1989 d'1 de desembre).
En virtut d'això, l'Ajuntament de València ha elaborat per a la seua aprovació, una
Ordenança Municipal d'Utilització de les Platges i Zones Adjacents com a instrument de
conscienciació, de convivència i de gestió eficaç del domini públic costaner, en l'àmbit
territorial d'este municipi, que aborde, en els aspectes que recauen dins de les seues
competències, les normes d'ús en general, i
concretament, les normes d'higiene a les zones de bany, els emplaçaments de les
activitats, la presència d'animals, la pesca, la pràctica de jocs i els esports, l’avarada
d'embarcacions, la venda no sedentària, la circulació de vehicles, etc.
Així mateix, es dedica títol al servici de vigilància, de salvament, de socorrisme i de
seguretat a la platja, que finalitze amb el règim sancionador. Amb això s'intenta donar
resposta a les demandes d'acció per part d'este Ajuntament en tot allò que concernix a les
atribucions abans mencionades i relacionades amb la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases de Règim Local i Llei de Costes, que tracta d'unificar la normativa específica en
un text únic regulador i desenvolupar la normativa en el sentit de fer efectius els objectius
polítics de la Delegació de Platges, i poder aconseguir així que la platja es convertisca en
un lloc de trobada i convivència durant tot l'any per a tots els ciutadans, per al seu gaudi i
benestar .

Títol I
Disposicions generals
Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1. Objecte
L'objecte de la present ordenança és:
a) Compatibilitzar la normativa vigent en matèria de platges, amb l’establiment d’un model
adequat d'actuació i gestió per al municipi de València, que desenvolupe i regule de forma
detallada la Llei de Costes, d'acord amb les circumstàncies, peculiaritats, usos i
necessitats del municipi de València.
b) Regular les condicions generals d'utilització i gaudi per part dels usuaris de la platja amb
vista a la seguretat, la salut pública i la protecció del medi ambient.
c) Regular les activitats que es realitzen a les platges promovent la protecció ciutadana,
l'entorn mediambiental i la qualitat dels servicis que es presten.
Article 2. Àmbit d'aplicació
Esta ordenança s'aplicarà a l'ús, prestació de servicis i instal·lacions o elements ubicats a
l'espai públic que constituïx el domini marítim terrestre, definit al títol I de la Llei de Costes
del terme municipal de València en aquelles competències que no estiguen atribuïdes a
l'Estat o a la Generalitat Valenciana.
Article 3. Competència
La competència en esta matèria s'atribuirà al membre de la corporació que l'Alcaldia
designe.
No obstant, esta competència no inhibix de les pròpies a la resta de regidories en què els
poguera afectar la matèria objecte d'esta ordenança, així com a la resta d'administracions
competents.
El Servici de Platges amb la intervenció de l'òrgan gestor exercirà totes les funcions
corresponents en la gestió de les platges del municipi de València.
Article 4. Temporada de bany
Període de temps en què es pot preveure una afluència important de banyistes, tenint en
compte els usos o costums locals.
A efecte de la present ordenança, es considerarà temporada de bany el període comprés
entre el 7 de juny i el 7 de setembre de cada any (excepte una possible modificació
excepcional i puntual).
Es considera temporada extraordinària de bany, en tot cas, les següents dates fora del
període normal abans citat: Setmana Santa, pont de Sant Vicent i pont del Nou d'Octubre,
així com els dies o els caps de setmana fora de la temporada normal de bany que
reglamente l'Alcaldia Presidència o la regidoria delegada anualment.
L'Alcaldia Presidència o la regidoria delegada fixarà l'època extraordinària de bany cada
any. Així mateix i mitjançant un acord amb l'entitat corresponent, es fixaran els horaris en
els quals s'habilitarà la vigilància de la zona de bany per part del personal de salvament,
cosa que es farà pública, als cartells informatius de la platja i a la pàgina web municipal.

Article 5. Aplicació
En aquells supòsits no regulats a la present ordenança, però que per les seues
característiques o circumstàncies pogueren estar compresos dins del seu ámbito
d'aplicació, els seran aplicades per analogia les normes que guarden similitud amb el cas
mencionat.
Capítol II. Definicions i senyalització preventiva
Article 6. Definicions
A efecte de la present odenança i d'acord amb la normativa estatal, així com la de caràcter
autonòmic d'aplicació s'entén com:
a) Domini públic marítim terrestre aquell que es troba definit a l'article 3 i 4 de la Llei de
Costes.
b) Platges: zones de depòsit de materials solts, com ara arenes, graves o cudols, incloent
escarpes, bermes o dunes, tinguen o no vegetació, formades per l'acció del mar o del vent
marí o per altres causes naturals o artificials.
c) Aigües de bany: aquelles de caràcter marítim en què el bany estiga expressament
autoritzat o, en cas que estiga prohibit, es practique habitualmente per un nombre
important de persones.
d) Zones de bany: lloc on es troben les aigües de bany de caràcter marítim o els llocs
veïns que constituïxen part accessòria d'esta aigua en relació als seus usos turístics i
recreatius. En tot cas, s'entendrà com a zona de bany aquella que es trobe degudament
abalisada a este efecte. En els trams de costa que no espiguen abalisats com a zona de
bany, s'entendrà que esta ocupa una franja de mar contigua a la costa d'una amplària de
200 metres en les platges o 50 metres en laresta de la costa.
e) Zona d’avarada: aquella destinada a l'estada, l’embarcament, el desembarcament o el
manteniment d'embarcacions professionals o de recreació,sense perjuí que es troben
allistades, despatxades i assegurades d’acord amb la legislació aplicable.
f) Acampada: instal·lació de tendes de campanya, para-sols no diàfans en els seus laterals
o de vehicles o remolcs habituals.
g) Campament: acampada organitzada i dotada dels servicis establits a les normatives
vigents.
h) Banderes de senyalització d'habilitació per al bany: determinaran l'aptitud de les
condicions de les aigües per al bany. A fi de procurar una visibilitat adequada, la grandària
mínima de la bandera serà d'1 X 1,20 metres.
Les banderes es classificaran per colors, amb la següent correspondència:
·Verda: apta per al bany.
·Groga: precaució. Permetrà el bany amb certes restriccions. Preveu d'un cert perill en el
bany derivat de les condicions del mar observades i/o a causa de l'existència d'animals,
elements flotants, contaminació o altres circumstàncies de risc per a la salut de les
persones.
·Roja: prohibit el bany. Preveu d'un greu perill en el bany per a la vida o per a la salut de
les persones, siga per les condicions del mar o per l'existència d'animals, elements
flotants, contaminació o altres circumstàncies de risc per a la salut de les persones.
Fora de la temporada de bany, l'absència de bandera significarà que no hi ha servici
sanitari, de salvament ni de socorrisme.

No obstant, les banderes anteriors es podran complementar amb altres que indiquen
concretament el perill a previndre.
i) Animal de companyia: tot aquell que, siga domèstic o silvestre, autòcton o al·lòcton, és
mantingut per les persones amb la finalitat de viure amb elles, amb fins educatius, socials
o lúdics, i així s’assumix les responsabilitats inherents a la seua convivència, sense que
existisca cap activitat lucrativa sobre ell.
j) Pesca marítima de recreació: s'entén aquella que es realitza per afició o esport, sense
cap retribució i sense ànim de lucre. Les captures aconseguides per mitjà d'esta activitat
seran destinades exclusivament al consum propi del pescador/a o per a finalitats
benèfiques o socials.
La pesca marítima de recreació podrà ser exercitada en superfície, des d'embarcació o a
peu des de la costa, i la pesca marítima submarina, nadant o bussejant a pulmó lliure, amb
la subjecció a les prescripcions assenyalades a la normativa que la regula.
Article 7. Advertències
L'autoritat municipal o els seus agents, podran advertir verbalment a aquells que infringixen
qualsevol de les disposicions contingudes a la present ordenança, a fi que de forma
immediata cessen l'activitat prohibida o realitzen l'obligació deguda, això sense perjuí de la
incoació d'expedient sancionador quan procedisca, o si és el cas, es gire part de denúncia
a l'administració competent.
El personal de salvament o de socorrisme recolzarà als anteriors en la labor d'informació i
d’advertència del que establix la present ordenança, i comunicarà particularment les
infraccions a la mateixa autoritat municipal.
Article 8. Senyalització preventiva
A través de diferents mitjans possibles de comunicació, es divulgarà la información precisa
per a l'adequat gaudi de les platges. En virtut d'això, els cartells informatius de la platja
amb els seus elements de senyalització (panells, cartells, etc.) hauran de contindre la
següent informació bàsica:
a) Nom del municipi.
b) Nom de la platja.
c) Ubicació física i característiques de la platja en què es troba (longitud, límits, localització,
accessibilitat), amb la determinació expressa de la disposició o no d'un servici de
vigilància.
d) Un xicotet croquis de tots els servicis de què disposa la platja particularitzant la seua
situació.
e) Aclariments sobre els diferents indicadors de perill que es troben a les platges:
banderes, senyals, senyals acústiques, etc.
f) Accessos a la platja: passarel·les, accessos per a discapacitats i accessos per a vehicles
d'emergència.
g) Número de telèfon d'emergències.
h) Lloc on es troben els punts de socors més pròxims.
i) Aquelles prohibicions generals i/o específiques que interesse ressaltar.
Els cartells informatius es trobaran com a mínim a l'accés principal de cada posta sanitària
i en els llocs de major afluència de públic. En el cas que la platja tinga servici de vigilància,
s'afegirà a l'anterior, els horaris de compliment d’este servici.

Títol II
Normes d’ús
Article 9. Ús comú
La utilització de les platges serà lliure, pública i gratuïta per als usos comuns i d’acord amb
la naturalesa d'aquella, com ara passejar, estar, banyar-se, navegar, embarcar i
desembarcar, encallar, pescar, agafar plantes i mariscos i altres actes semblants que no
requerisquen obres ni instal·lacions de cap tipus i que es realitzen d'acord amb les lleis i
els reglaments, així com per la present ordenança.
El passeig, l'estada pacífica a la platja i el bany en el mar tenen preferència sobre
qualsevol altre ús.
Queda prohibit donar un ús diferent d’aquell que és propi a les dutxes i als llavapeus,
ubicats a les platges i a les àrees destinades a banys públics (WC, dutxes, urinaris...), així
com netejar els utensilis de cuina, llavar-se utilitzant sabó, gel o xampú o qualsevol altre
producte detergent.
Per a la promoció de desenvolupament sostenible, es fomentarà l'estalvi en la utilització de
l'aigua en els recursos municipals.
En tot cas, la utilització de qualsevol altre element del mobiliari urbà, en general,
correspondrà només a la finalitat per a la qual està destinat.
Les instal·lacions que s'autoritzen a les platges seran de lliure accés públic, llevat que per
raons de policia, d'economia o una altra d'interés públic degudament justificada,
s'autoritzen altres modalitats d'ús sense que en cap cas es puga desnaturalitzar l'ús públic
de les platges.
Article 10. Necessitat d’autorització
La realització de qualsevol tipus d'actuació, ocupació, publicitat, ús especial o disposició
d'objectes, encara de forma temporal, en l'àmbit d'aplicació de la present ordenança, haurà
de disposar de la preceptiva autorització, llicència o permís de l'administració competent.
Queda prohibida la realització de qualsevol activitat lucrativa dins de la platja o dins de les
zones adjacents sense permís.
Títol III
De la neteja i higiene de la zona de bany i la qualitat de les aigües
Capítol I. De la neteja i higiene de la zona de bany
Article 11. Manteniment de la neteja
En l'exercici de les competències que el vigent ordenament jurídic atribuïx a l'Ajuntament
de València (art. 208 apartat d) del Reglament de Costes) en les platges del terme
municipal, la neteja de les mateixes serà realitzada per gestió directa o indirecta amb la
freqüència i l’horari previstos per a l'adequada gestió del servici, amb l’adopció per part de
l'Ajuntament de les mesures oportunes de control dels abocaments i dels depòsits de
materials amb vista a mantindre la higiene i la salubritat.
En la prestació d'este servici, es realitzaran les activitats, en una superfície de 988.000 m²
d'arena dels 19.8 km de longitud de les platges, amb la qual cosa es delimitaran dos zones
d'actuació, la zona nord i la zona sud, en els períodes de temporada baixa, mitjana i alta,
amb la distribució d'horaris i de freqüència previstos segons la programació anual que
compliran els servicis ordinaris i
extraordinaris que establisca l'Ajuntament o consten als plecs de condicions tècniques.
Quant a buidatge de papereres la franja horària serà de 6 a 11hores.

En tot cas i d'acord amb l'article 14 de la vigent Ordenança de Neteja Urbana la zona de
platges té la consideració de via pública, per la qual cosa els servicis de manteniment
s'ajustaran a la mateixa.
Article 12. Abocaments
Els abocaments s’hauran de realitzar als contenidors que a este efecte es troben distribuïts
per l'arena de la platja. Per a l'ús correcte d’estos, s’hauran de seguir les normes següents:
a) No s'empraran per a l'abocament de líquids, runes, efectes, etc., així com tampoc per a
animals morts.
b) No es depositaran en ells materials en combustió.
c) Els fems es depositaran a l'interior del contenidor, cosa que evitarà el seu desbordament
i l'acumulació de residus al seu voltant, en cas de trobar-se ple, s’haurà de realitzar el
depòsit al contenidor més pròxim.
d) Una vegada depositat el fem s’haurà de tancar la tapa del contenidor.
e) El fem, abans de ser depositat al contenidor, s’haurà de disposar en una bossa
perfectament tancada.
Article 13. Campanyes divulgatives
L'Ajuntament per si mateix o a través de la concessionària del servici de neteja de platges,
podrà realitzar campanyes de sensibilització ambiental i protecció del medi ambient per
mitjà de les accions divulgatives que estime oportunes.
Article 14. Prohibicions
Queda prohibit embrutar les nostres platges, així estarà obligat el responsable a la neteja
immediata, sense perjuí de les sancions que es pogueren derivar per estos fets i,
concretament:
a) Queda prohibit als usuaris de la platja o de l'aigua de mar tirar qualsevol tipus de residus
com papers, restes de menjar, llandes, botelles, burilles, corfes de pipes i la resta
d'elements no biodegradables, així com deixar abandonats a les mateixes mobles, carrets,
palets, caixes, embalatges, etc... per a la qual cosa s’hauran d'utilitzar les papereres o els
contenidors que s'instal·len amb este fi.
b) Estos abocaments s’hauran de realitzar a les papereres que a este efecte es troben
distribuïdes per les platges i als contenidors de RSU (Residus Sòlids Urbans), vidre, paper,
cartó i envasos lleugers que s’hauran de trobar a les proximitats dels accessos principals a
totes les platges.
Article 15. Altres prohibicions
Respecte a la higiene personal, es prohibix:
a) L'evacuació (deposició, micció, etc.) en el mar o en la platja.
b) Llavar-se en el mar o en la platja utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol altre producte
semblant.
Article 16. Neteja servicis de temporada
A les zones o parcel·les ocupades pels servicis de temporada o permanents, siga quin siga
el seu ús, serà responsable de la neteja la persona titular de l'aprofitament.
Els titulars dels servicis de temporada estan obligats a evitar que es produïsca acumulació
de fems a la zona on estiguen implantats, per la qual cosa hauran de procedir a la neteja
d'esta i al buidatge de papereres, amb la freqüència adecuada a la intensitat del seu ús i
depositant les restes als contenidors habilitats per a això.

Els servicis de temporada i tota ocupació de via o espai públic objecte d'esta ordenança,
s’hauran d'atindre als horaris establits per l'Ajuntament de València per a depositar els
fems provinents del desenvolupament de la seua activitat.
Article 17. Prevenció de la salut i seguretat
1. A fi de facilitar la neteja de les platges, durant la temporada de bany no es permetrà la
instal·lació de para-sols o qualsevol tipus d'element que entorpisca les labors ordinàries
dels servicis de neteja dins del seu horari.
2. No està permés l'accés a les platges amb envasos de vidre. Amb esta mesura es pretén
evitar el perill per als usuaris que suposa l'eventual ruptura d'un d'estos envasos. D'este
apartat s'exclouen els envasos de vidre dels barets, els quals mai podran eixir de la zona
de concessió de l'activitat excepte per al seu depòsit als contenidors adequats.
3. Els pescadors i les pescadores, d'acord amb allò que disposa el títol VII de la present
ordenança, podran realitzar a les zones habilitades, les seues faenes de neteja d'arts i
efectes així com de manteniment d'embarcacions, amb el deure immediatament posterior
d'acabar les dites labors i depositar els residus que es produïsquen als contenidors
pròxims a la platja.
Aquells que vulneren estes prohibicions, a requeriment verbal dels agents de l'autoritat,
hauran de retirar immediatament els residus i procedir al seu depòsit, tal i com s'establix en
esta ordenança, sense perjuí de la sanció que li puga correspondre.
Article 18. Prohibicions amb vista a la seguretat
Amb vista a la seguretat dels usuaris de les platges i al manteniment i higiene de les
mateixes es prohibix:
a) Realitzar foc directament al sòl de la platja (arenes, dunes, pedres o roques). No
obstant, l'Ajuntament podrà exceptuar l'anterior prohibició en el cas de les fogueres que es
pogueren encendre la nit del 23 al 24 de juny, amb motiu de la festivitat de Sant Joan.
En este cas, les fogueres s'hauran de realitzar seguint les normes que establisca
l'Ajuntament de València per a eixa nit, i utilitzant exclusivament la zona delimitada i
senyalitzada per a això.
No es permetran estes fogueres en cap platja que forme part del Parc Natural de
L´Albufera.
b) L'ús de bombones de gas i/o líquids inflamables en les platges. S'exclou el
subministrament del combustible utilitzat per a proveir els motors de les embarcacions a
les zones d’avarada, lamanipulació de les quals s’haurà de realçar seguint les més
estrictes normes de seguretat i baix la responsabilitat de la persona que ho realitze.
c) Cuinar a la platja o realitzar barbacoes.
Article 19. Begudes alcohòliques
Quant a la venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques en la platja i
passejos caldrà ajustar-se al que disposa la normativa autonòmica corresponent a esta
matèria.

Capítol II. De la qualitat de les aigües
Article 20. Mesures a adoptar
1. Els usuaris tindran dret a ser informats per l'Ajuntament de València dels paràmetres
d'aptitud de la qualitat d'aigües de bany i, per tant, de la falta d'aptitud de la mateixa en el
cas que no satisfacen els criteris de qualitat mínima exigibles per les normes vigents.
2. En l'àmbit de les seues competències, i en l'exercici del deure i d’adoptar les mesures
necessàries per a la protecció de la salut, l'Ajuntament de València:
a) Senyalitzarà la prohibició de bany, conforme al que establix la normativa d'aplicació,
quan així vinga establida per la conselleria competent en matèria de medi ambient o
administració, amb el manteniment de la mateixa i fins que no es comunique la desaparició
del risc sanitari per la dita conselleria.
b) Adoptarà les mesures necessàries per a la clausura de zones de bany, en funció dels
protocols establits pels organismes competents. Estes mesures es mantindran fins que
siga comunicat l'acord de reobertura de la zona de bany per eixe organisme.
c) L'Ajuntament de València donarà la publicitat necessària a l'informe que anualment
elabore la conselleria competent en matèria de medi ambient, en el qual s'arreplegue la
situació higienicosanitària de les aigües i de les zones de bany, així com les seues
actualitzacions quinzenals.
Títol IV
Dels emplaçaments
Article 21. Instal·lacions
L'emplaçament de qualsevol tipus d'instal·lació haurà de comptar amb la preceptiva
autorització i reunir les condicions assenyalades amb caràcter general a la present
ordenança, a la Llei de Costes i a la resta de normativa específica que regule l'activitat que
es pretén exercir.
Així mateix en les instal·lacions de servicis de temporada s'aplicaran les bases que
anualment remitix la Demarcació de Costes.
Article 22. Concessions i llicències
Pel que fa a les concessions i llicències, esta ordenança remet a les disposicions
municipals i estatals ja existents respecte d'això que regulen de forma especifica tots els
requisits i condicions del seu atorgament.
No es permetrà la delimitació pels particulars de la zona objecte de concessió. Tots els
elements, ocupacions i usos que s'instal·len i es desenvolupen en l'espai públic, objecte
d'esta ordenança, hauran de respondre als requisits d'homologació d'acord amb la seua
normativa específica de normalització. Este requeriment és preceptiu per autoritzar la seua
instal·lació.
Article 23. Obligacions del concessionari
Serà obligació del titular o del concessionari mantindre les instal·lacions i els elements
permanents en les degudes condicions de seguretat i d’higiene. A este efecte, disposarà
de tots els complements mobiliaris disposats per a l'arreplega i l’evacuació i la segregació
dels residus generats.
Article 24. Accessos i obres fixes
S'ha de respectar, en tot moment, els accessos de vianants, les escales d'accessos, punts
de salvament i socorrisme, rampes, etc.

No es permetrà obra fixa en l'espai públic, objecte d'esta ordenança, excepte la prèviament
autoritzada, ni deixar restes de qualsevol element utilitzat en l'activitat, siga quin siga, una
vegada finalitzat el termini d'autorització previst.
Títol V
De la vigilància, salvament, socorrisme i seguretat en la platja
Capítol I. De la vigilància, salvament i socorrisme
Article 25. Servici Públic de Salvament
Per a l'exercici de les competències municipals amb vista a previndre el pertinente sobre
assistència sanitària, salvament i seguretat de les vides humanes, hi haurà d'haver un
servici públic de salvament que compte amb mitjans humans i materials que possibiliten
l'adopció d'una sèrie de mesures organitzatives, de planificació, de seguretat i de protecció
i que, en concret, tinguen les funcions següents:
a) Efectuar les tasques de vigilància contínua de la zona de bany, el socorrisme i el
salvament de persones i l'observació de l'entorn ambiental.
b) Garantir la primera assistència sanitària i el trasllat d'accidentats en situacions
d'emergència.
c) La busca de persones desaparegudes.
d) La informació sobre els recursos disponibles i l’estat de la mar.
e) Col·laborar en l'ajuda al bany del discapacitat en la platja en els punts accessibles.
f) Col·laborar en les labors d'informació al ciutadà a fi de mantindre la zona destinada al
bany totalment separada d'animals i d’objectes que puguen presentar perill per als
banyistes.
g) En general evitar qualsevol classe d'activitat que resulte perillosa per als usuaris.
h) Vetlar per la conservació dels senyals i del material destinat a la prevenció d'accidents,
vigilància, salvament, socors i transport d'accidentats.
Els servicis de salvament i de socorrisme atendran els punts de salvament existents en les
platges exclusivament durant l'horari que determine l'Ajuntament i que figure exposat a les
unitats dels cartells informatius existent als accessos a les platges.
El personal que exercisca estes funcions haurà d'estar en possessió de la titulació
homologada i s'identificaran per mitjà d'uniforme i distintius.
La responsabilitat d’estos servicis se circumscriu a les zones abalisades per al bany o
senyalitzades com a tal, per mitjà de banderes del codi de conducta. A les platges en què
no existisca punt de salvament es disposarà d'uns cartells informatius amb el text següent:
“Platja no vigilada. En cas d'emergència criden al 112”, com és el cas de la platja de
Vistabella.
S'instal·laran talaies suficients per a vigilar l'entorn de les zones de bany.
Article 26. Infraestructures i equipament
Amb caràcter general els recursos materials mínims per platja serien:
a) Cartells informatius als accessos dels punts sanitaris.
b) Torre de vigilància i de proximitat.
c) Banderes de senyalització.
d) Equip de salvament.
e) Material sanitari òptim de primers auxilis.
f) Farmaciola sanitària.
g) Sistemes de comunicació.
h) Embarcació de rescat.

Article 27. Punts de primers auxilis
Les característiques de la instal·lació i l’equipament dels punts de primers auxilis o punt
sanitari fixos, estaran d'acord a una primera assistència sanitària i de les possibles
situacions d'urgència / emergència.
El nombre mínim serà d'un punt de primers auxilis per platja.
El nombre estimat s'incrementa en cada platja en funció de l'afluència de públic i de la
càrrega de la mateixa durant la temporada estival, així pot variar des d'un punt sanitari
cada 400 m fins a un màxim de 2.000 m.
Els punts sanitaris sanitaris sempre compten amb el suport de les torres de vigilància
(sempre en nombre més gran que estos punts), amb socorristes per a les activitats de
socors i vigilància, així com amb el reforç de les unitats mòbils de suportvitalbàsiciavançat
coordinades sempre davantd'una emergència/urgència.
Article 28. Punts de vigilància i observació
Depenent de les característiques dels sectors de platja s'habilitaran per a vigilar
adequadament les zones de bany, torres d'observació òptimes pel que fa a la seua alçària i
característiques constructives.
El nombre de torres s'estima, almenys, de dos per cada platja, i es podrà incrementar fins
a 5 per platja. La seua distribució esta en funció de l'afluència de públic i la càrrega
d'usuaris habitual. La distància entre les torres de cada platja varia entre 500 m i 1.000 m.
Article 29. Pals per a la senyalització de banderes
L'Ajuntament instal·larà els pals de senyalització en aquells llocs que permeten la seua
visibilitat des dels accessos a la platja que hissaran les banderes d'acord amb el que
establix l'article 6, apartat g) d'esta ordenança.
La seua alçària serà de sis metres, es col·locaran a la seua cúspide les banderes de
senyalització del nivell de risc que s'adopte i es situaran al principi de la labor de vigilància
en cada una de les platges.
Les banderes tindran un grandària mínima de 1x1,20 metres.
Article 30. Prohibicions
Per a garantir la seguretat de les persones, així com la d’aquells que realitzen tasques de
salvament, si és el cas, se seguiran les normes següents:
a) Queda prohibit el bany o la natació, amb bandera roja i en les zones de bany sense
accés o amb accés restringit. En el cas que algun usuari no complira esta norma, serà
instat a eixir del mar pels servicis de salvament, si n’haguera. Si no acata l'orde, serà
reclamada la presència de les forces de seguretat, perquè intervinguen i realitzen les
actuacions i diligències pertinents per a fer complir la
prohibició de bany.
b) En cas de bandera groga, queda prohibit el bany o la natació de xiquets (llevat que es
troben acompanyats dels seus pares o tutors) i de persones discapacitades. La resta de
persones estaran subjectes a les recomanacions del personal encarregat de la vigilància o
del salvament, que podrà demanar la presència de les forces i dels cossos de seguretat
per a denunciar els infractors.
c) Les persones amb problemes de mobilitat no discapacitades hauran de respectar les
normes d'ambdós apartats.
El públic banyista queda obligat a seguir les orientacions i les indicacions que per
seguretat puguen realitzar els servicis de salvament i de socorrisme, així com totes les
disposicions existents o que es puguen dictar d'ara en avant pels organismes competents.

Les persones que desitgen banyar-se, fora de la temporada de bany o fora de l'horari
establit per als servicis de salvament o de socorrisme, ho faran baix la seua exclusiva
responsabilitat.
També ho faran baix la seua exclusiva responsabilitat, inclús banyant-se dins de la
temporada de bany i dins de l'horari establit per als servicis de salvament i de socorrisme,
aquelles persones que sempre ho facen:
a) Sense seguir les orientacions i les indicacions dels servicis de salvament i de
socorrisme.
b) Fora de les zones abalisades per al bany o senyalitzades com a tal per mitjà de
banderes.
Article 31. Vehicles
Depenent de les necessitats i de les possibilitats en la prestació del servici es podrà
disposar la utilització de vehicles: embarcacions i motos aquàtiques de rescat, vehicles de
logística i suport d'acord amb allò que establix el títol VIII de la present ordenança.
Capítol II. De la seguretat
Article 32. Abalisaments de les zones de bany
Els abalisaments que efectue l'Ajuntament de València a les platges, zones de bany i
canals d'accés, s’hauran d'executar d'acord amb la normativa sectorial que es dicte a este
efecte.
Article 33. Seguretat
En el cas de l'existència de ratxes de vent, a fi de previndre possibles problemas de
seguretat personal i col·lectiva, l'autoritat municipal o els seus agents, podran ordenar el
tancament de tot tipus d'ombrel·les, para-sols diàfans en els seus laterals, cadires,
hamaques, etc.
Igualment, es podrà ordenar la retirada d'aquelles ombrel·les, cadires, hamaques, o
qualsevol element disposat al sòl de la platja que estiga oxidat o visiblemente deteriorat
per a evitar qualsevol tipus de possible dany físic o contaminació.
Títol VI
De la presència d’animals a les platges
Article 34. Objecte
L'objecte del present títol és el de previndre i controlar les molèsties i perills que els
animals puguen causar, tant a les persones com a les instal·lacions.
Article 35.- Prohibicions
Es prohibix el passeig i la permanència de qualsevol tipus d'animal en la platja en
qualsevol època de l'any. No obstant, queda autoritzada expressament la presència de
gossos de salvament o auxili així com pigalls o d'assistència, sempre que vagen
acompanyats per la persona que tinga acreditada la necessitat el seu ús, havent d'estar
acreditats i identificats estos animals degudament i en el cas d'estos últims de la forma
establida en la normativa autonòmica, sobre gossos d'assistència per a persones
capacitats diferents.

L'Ajuntament de València podrà habilitar mitjançant una Resolució del Regidor/a
Delegat/da competent en la matèria, previ dictamen de la Comissió Informativa de Medi
Ambient i Canvi Climàtic una zona en la platja i zona de bany en què es permeta la
presència de gossos, la qual estarà geogràficament delimitada en l'acord que s'establisca,
en el qual així mateix es podran especificar horaris i normes de conducta per al seu ús per
a la seua posterior informació al públic.
Article 36. Condicions
En tot cas, l'excepcional presència d'animals en les platges, zona de bany i passejos,
estarà subjecta al compliment de les condicions de seguretat, higienicosanitàries i de
convivència ciutadana establides en la present Ordenança i en l'Ordenança reguladora de
la tinença d'animals, així com en la normativa que regula el règim jurídic de gossos
catalogats com potencialment perillosos.
Article 37. Responsabilitats
En tot cas, el propietari o l’acompanyant del mateix, es considerarà responsable de les
actuacions que l'animal realitze, i dels perjuís que ocasione a les persones, a les coses i al
medi en general, amb relació a allò que s'ha sancionat a la present ordenança i segons allò
no previst a la mateixa, que establixen les disposicions legals vigents en esta matèria.
En els casos permesos, les persones que vagen acompanyades de gossos i altres animals
hauran d'impedir que estos realitzen les seues deposicions a la platja. En qualsevol cas el
conductor de l'animal esta obligat a arreplegar i retirar els excrements, inclús haurà de
netejar la part de la via pública que haguera Sicut afectada.
Quant a procediment sancionador s'aplicarà l'Ordenança Municipal sobre Tinença
d'Animals i la resta de normativa sectorial.
Titol VII
De la pesca
Article 38. Condicions de la pesca
Es prohibix la pesca als canals d'accés als ports, a l'interior d'ells i a menys de 100 metres
de les zones de bany, excepte entre les 21 i les 9 hores, ambdós inclusivament, per poder
evitar així els danys que els aparells utilitzats puguen causar a la resta dels usuaris.
No obstant, qualsevol activitat de pesca esportiva realitzada dins de l'horari establit,
quedarà supeditada a l'absència d'usuaris en la platja.
En tot cas, este tipus de pesca es realitzarà d'acord amb allò que disposa l'article 8 del
Decret 131/2000, de 5 de setembre, pel qual s'establixen les normes sobre pesca marítima
de recreació de la Comunitat Valenciana.
Article 39. Autoritzacions
Es podrà autoritzar la pràctica de la pesca en casos excepcionals, com ara fires,
concursos, etc. Els participants hauran de respectar els llocs, els horaris i les condicions
que establisca l'Ajuntament de València. En estos casos, la pesca es farà en llocs
degudament senyalitzats i amb caràcter temporal.

Article 40. Prohibicions
Amb vista a la protecció i la seguretat dels usuaris de la platja, es prohibix:
a) L'entrada i l’eixida al mar des de la platja als/es pescadors/es submarins/nes amb el
fusell carregat, així com la manipulació en terra d'este o d'altres instruments de pesca
submarina que puguen suposar un risc per a la seguretat de les persones.
b) La pesca des de la vora o la pesca submarina, en dates de celebració de la festivitat de
Sant Joan o en altres actes que s'establisquen per l'Ajuntament, que induïsquen la
permanència o ús de persones en les platges.
c) La manipulació de qualsevol instrument de pesca en terra que puguen suposar un risc
per a la seguretat de les persones.
Títol VIII
Circulació de vehicles en platges i acampades
Article 41. Vehicles
Queda prohibit en totes les platges i al passeig marítim de vianants l'estacionament i la
circulació de vehicles de qualsevol tipus, de dos, tres, quatre o més rodes, per tracció
mecànica o animal, incloses les bicicletes.
Els que vulneren esta prohibició hauran de traure immediatament els vehicles del domini
públic ocupat, a requeriment verbal dels agents de l'autoritat, sense perjuí que giren part
de denúncia a l'administració competent amb vista a la instrucció de l'oportú expedient
sancionador quan siga procedent.
En tot cas s'aplicarà l'Ordenança Municipal de Circulació quant a qualificació i sanció de la
falta.
Queden expressament autoritzats per a estacionar i circular per la platja i passejos les
cadires de minusvàlids, així com també la utilització en l'aigua del mar d'aquells
especialment dissenyats per a este fi, tot això sense perjuí de les precaucions que han
d'adoptar els propis minusvàlids i/o les persones que els assistisquen amb vista a la
seguretat de la resta d'usuaris.
Article 42. Excepcions
La prohibició a què es referix l'article anterior no s'aplicarà a aquells vehicles que, amb
caràcter diari, procedixen a la neteja, manteniment i vigilància de les platges, com ara
motos, tractors i màquines neteja platges i vehicles degudament autoritzats i en els termes
d’esta autorització.
Tampoc s'aplicarà als vehicles, patins o bicicletes d'urgència o seguretat.
Estos vehicles no podran quedar estacionats a la platja o a la zona de bany, s’hauran de
retirar una vegada acabada l'actuació que va motivar el seu accés a esta platja o a la zona
de bany. Així mateix, no podran circular per les passarel·les de les platges ni creuar-les,
excepte en cas d'extrema urgència.
Article 43. Acampades
Queda terminantment prohibida durant tot l'any i a qualsevol hora, la instal·lació de tendes
de campanya, així com les acampades de qualsevol duració de temps en totes les platges
del nostre litoral. Només seran permesos para-sols totalmente diàfans en els seus laterals,
així com cadires o taules de complement d'ús comú.

Article 44. Instal·lacions irregulars
Queda prohibit deixar instal·lats els elements enunciats a l'article anterior, sempre que no
es troben presents els seus propietaris, pel sol fet de tindre reservat un lloc en la platja.
La Policia Local podrà retirar els elements instal·lats irregularment i depositar-los en
dependències municipals. Igualment podrà ordenar la retirada d'aquelles ombrel·les,
cadires, hamaques, etc…, que estiguen oxidades per a evitar qualsevol tipus de possible
contaminació.
Una vegada retirats estos elements, només podran ser tornats als seus amos quan
presenten un justificant que acredite la seua propietat.
L'infractor haurà de fer efectiva la taxa corresponent abans de retirar els utensilis de les
dependències municipals, independentment del procediment sancionador que s'incoarà
quan així corresponga
Article 45. Ocupacions no autoritzades
Queda prohibit qualsevol activitat o ocupació de la platja no autoritzada expressament, que
supose un obstacle o un impediment de les labors ordinàries dels servicis de neteja i, en
especial, pernoctar en les platges en qualsevol època de l'any.
Títol IX
De l’avarada d’embarcacions
Article 46. Zones abalisades
1. D'acord amb allò que disposa el Reglament de Costes, en les zones de bany,
degudament abalisades i senyalitzades, estarà prohibida la navegació esportiva i de
recreació així com la utilització de qualsevol tipus d'embarcació o mitjà flotant mogut a
motor o a vela. El llançament o l’avarada d'embarcacions s’haurà de fer a través de canals
degudament senyalitzats i autoritzats.
Esta prohibició, no s'aplicarà a aquelles embarcacions oficials o mitjans que s'utilitzen per
a la realització dels servicis de neteja de residus flotants, vigilància, salvament o
socorrisme.
2. En els trams de costa que no estiguen abalisats com a zona de bany, s'entendrà que
esta ocupa una franja de mar contigua a la costa d'una amplària de 200 metres lineals en
les platges i de 50 metres lineals en la resta de la costa.
En tot cas les embarcacions, amb l’únic i exclusiu efecte d'accedir a la zona de navegació
o des de la mateixa, no hauran de superar la velocitat de tres nucs, excepte causa de força
major, així també s’hauran d’adoptar les precaucions necessàries per a evitar riscos en la
seguretat de les persones o en la navegación marítima.
3. L'Ajuntament podrà establir zones de llançament i d’avarada o zones nàutiques,
senyalitzant-les convenientment. Les embarcacions a motor o a vela hauran d'utilitzar
estes zones nàutiques obligatòriament. Així mateix, l'Ajuntament podrà abalisar amb un
canal nàutic alguna zona per a embarcacions o mitjans flotants a vela exclusivament.
Puntualment informarà de la seua ubicació a les unitats de cartells de les platges.
No es permetrà l'arrossegament d'embarcacions o mitjans flotants sobre la passarel·la per
al seu accés al mar.

Article 47. Prohibicions
Queda prohibida l'ocupació d'espai públic sense autorització, així com l'abandó en la zona
pública d'objectes, artefactes i altres elements que s'enuncien a continuació:
embarcacions, remolcs, taules de planxa de vela, veles, hidropedals, motos aquàtiques,
hamaques, rems i semblants, fora de les zones senyalitzades i destinades amb este fi.
La infracció de l'apartat anterior comporta la corresponent sanció, i l'obligació de procedir a
la retirada immediata de l'embarcació o de l’element avarat. En el cas de no accedir a ella,
la retirada es realitzarà pel personal de l'Ajuntament amb cost a compte de l'infractor.
En estos casos, l’autoritat competent procedirà a l'alçament de l'acta descriptiva de la
situació, característiques de l'artefacte, objecte, element i titularitat. A continuació es
requerirà al'infractor, titular, perquè retire l'element en qüestió en un termini de 24 hores,
amb la indicació d'advertència, en el mateix requeriment, que en cas d'incompliment del
mateix, servirà el requeriment d'orde d'execució de la retirada immediata per incompliment
una vegada transcorregudes les 24 horesabans citades, s’efectuarà de forma subsidiària
per l'Ajuntament i amb repercussió de costos municipals a càrrec de l'infractor titular i es
depositarà al recinte municipal.
En cas de ser impossible el requeriment, a pesar de tindre identificat a l'infractor titular però
per la no localització del mateix, es procedirà de forma cautelar a la retirada, així mateix
l’inspector farà constar a l'acta la dita circumstància i exposarà al tauler municipal esta
mesura de retirada.
En cas de no existir mitjà identificatiu de la titularitat de l'objecte, artefacte o element, es
procedirà a reflectir a l'acta estos extrems i quedara facultat l'inspector per a procedir a la
retirada com a mesura cautelar i el seu depòsit al recinte municipal habilitat a tals efectes.
En tots els casos abans relatats en els quals no estiga present l'infractor, en el moment de
procedir a la retirada per part del servici municipal, es procedirà així mateix a la seua
publicacióal tauler municipal perquè en prenga coneixement.
El titular de l'objecte podrà retirar el mateix dels magatzems municipals, una vegada
acreditada la seua titularitat i amb el pagament previ de les corresponents taxes
independentment del procediment sancionador que s'incoarà quan així procedisca.
Article 48. Distàncies de navegació
Per evitar els possibles accidents que es puguen ocasionar, es prohibís terminantment
l'evolució dels mitjans assenyalats als articles anteriors a distància inferior a 200 metres de
la costa. La distància expressada s’haurà de respectar entot moment, encara que no hi
haja banyistes utilitzant les aigües que confronten
amb les platges.
Article 49. Normes de navegació
Totes les embarcacions que naveguen per la costa deuran en tot moment complir les
normes establides respecte d'això per la capitania marítima corresponent, incloent les
embarcacions de salvament i de rescat, així com qualsevol embarcació de servici estatal,
autonòmic o local.

Títol X
De la pràctica de jocs i esports en la zona de bany
Capítol I. De la pràctica de jocs
Article 50. Jocs
a) El passeig, l'estada o el bany en la platja o en el mar té preferència sobre qualsevol altre
ús.
b) Queden prohibits els jocs de paletes, balons, etc., en la zona de pas de vianants quan
puga afectar l'ús comú.
Article 51. Zona de Jocs
Es podran realitzar este tipus de jocs en aquelles zones lliures que hagen Sicut
assenyalades a este efecte, en aquelles zones que no causen molèsties ni danys a
instal·lacions ni a plantes per estar situades a més de 6 metres de la zona ocupada per
banyistes, persones prenent el sol, zona delimitada de les instal·lacions autoritzades o per
la vegetació.
Els usuaris poden realitzar les activitats esportives i lúdiques en les zones que amb
caràcter permanent té dedicades l'Ajuntament a la pràctica de diversos esports, jocs
infantils, etc., contingudes al pla de platges i que estaran degudament abalisades i seran
visibles a la resta d'usuaris.
En tot cas s'haurà de realitzar un ús normal i pacífic de la zona de què es tracte.
Article 52. Instal·lacions
Es podran ubicar, prèvia l'oportuna autorització, zones de jocs com piràmides de cordes,
tobogans o altres, així com instal·lacions temporals per a la celebració de competicions
esportives.
Capítol II. De la pràctica de l’activitat esportiva de surf, planxa de vela, kitesurf o altres
esports semblants
Article 53. Surf, planxa de vela, kitesurf
Es podran habilitar zones, senyalitzades adequadament i amb l'autorització prèvia de la
Demarcació de Costes, per a la pràctica de l'activitat esportiva de surf, planxade vela,
kitesurf o altres esports semblants a fi d'evitar els danys que la seua pràctica poden causar
a la resta d'usuaris. No obstant, qualsevol activitat esportiva que es realitze, quedarà
supeditada a l'absència d'usuaris a les zonesde bany on s'estiga practicant la dita activitat,
de manera que els usos comuns prevalguen sobre usos especials.
Es podrà exceptuar els casos excepcionals, com ara els concursos, i es podran autoritzar
les pràctiques esportives citades. Els organitzadors i els participants, hauran de respectar
els llocs, els horaris o les condicions que establisca l'òrgan competent. En estos casos, la
pràctica esportiva es farà en llocs degudament senyalitzats i amb caràcter temporal.
En tot cas, en tot moment es deurà complir les normes establides respecte d'això per la
capitania marítima corresponent.

Títol XI
De la venda no sedentària
Article 54. Venda ambulant
Queda prohibida la venda ambulant de productes alimentaris, així com de begudes i
articles de qualsevol altre origen en les platges.
En tot cas, s'aplicarà l'Ordenança Municipal sobre Venda No Sedentària.
Article 55. Mesures
La Policia Local podrà confiscar cautelarment la mercaderia a aquelles persones que
realitzen la venda en la platja.
Una vegada retirada la mercaderia, esta només podrà ser tornada quan es presente un
justificant que acredite la seua propietat.
Amb caràcter previ a la recuperació de mercaderia confiscada, s'haurà de fer efectiu
l'import de la taxa corresponent independentment del procediment sancionador que
s'incoarà quan així corresponga.
Títol XII
Activitats temporals extraordinàries
Article 56. Instal·lacions temporals extraordinàries
1. Es consideren activitats o instal·lacions temporals extraordinàries en les platges aquelles
que, d'acord amb la naturalesa de les mateixes, es realitzen de manera ocasional, amb
data i espai determinat.
2. La realització de qualsevol activitat o instal·lació temporal extraordinària en les platges
de València quedarà subjecta a l'obtenció d'autorització administrativa de Demarcació de
Costes o una altra administració amb competència en la matèria referida.
Títol XIII
D'altres usos
Article 57. Zona de trànsit
La zona de servitud de trànsit formada per 6 metres mesurats terra dins a partir del límit
interior de la ribera del mar no es podrà utilitzar per a posar hamaques, cadires, tovalles o
qualsevol altre element.
Es podran habilitar i senyalitzar zones destinades per a la realització d'escultures i castells
d'arena.
Article 58. Contaminació acústica
Els aparells de ràdios, cassets, discos compactes o semblants, instruments musicals o
qualsevol altre artefacte productor de soroll, hauran de ser usats de manera que no
produïsquen molèsties a les persones pròximes, recomanant-se l'ús d'auriculars. No es
permetrà l'ús d'aparells sonors o instruments musicals en les platges que formen part del
Parc Natural de l'Albufera. En tot cas, s'aplicarà l'Ordenança Municipal de Protecció contra
la Contaminació Acústica.
No obstant, es permet l'ús de sistemes d'alarma dels servicis d'emergència i els de
megafonia per avís als usuaris de la platja.

Article 59. Platges amb règims d'ús especial
1. L'Ajuntament podrà sol·licitar a l'Administració competent autorització per a la
delimitacióde zones en les platges per a practicar el nudisme, les quals hauran d'estar
degudament senyalitzades encara que no impediran el seu ús per la resta de persones ni
l'obligació per a elles de practicar el naturisme. Es donarà informació pertinent en els
cartells informatius.
2. Les platges del Parc Natural de l'Albufera gaudiran d'una protecció especial, donades
les seues característiques.
Títol XIV
Règim sancionador
Capítol I. Infraccions
Article 60. Conseqüències de les actuacions infractores
Tota actuació que contradiga la present ordenança podrà donar lloc a:
a) L'adopció per part de l'Ajuntament de les mesures precises perquè es procedisca
la restauració de l'orde jurídic infringit i la realitat física alterada o transformada com
a conseqüència de l'actuació il·lícita.
b) La iniciació de procediments de suspensió i extinció d'actes administratius en què
presumptament es pogueren emparar l'actuació il·lícita.
c) La imposició de sancions econòmiques als responsables, prèvia tramitació del
corresponent procediment sancionador, sense perjuí de les possibles
responsabilitats d'orde penal en què agüeren incorregut.
d) L'obligació de rescabalament de danys i indemnitzacions dels perjuís a càrrec
d’aquells que siguen declarats responsables.
Article 61. Restauració de la realitat alterada
L'Ajuntament, a més d'empendre i tramitar el corresponent expedient sancionador, podrà
adoptar les mesures necessàries per a reposar els béns afectats a l'estat anterior a la
producció de la situació il·legal. Les sancions que s'aprecien s'imposaran amb
independència de les dites mesures.
Article 62. Adopció de mesures provisionals
Una vegada iniciat el procediment sancionador, l'Ajuntament podrà adoptar les mesures
provisionals que estime oportunes per a assegurar l'eficàcia de la resolució que poguera
recaure, si existiren elements de juí suficients per a això.
No es podran dictar mesures provisionals que puguen causar perjuís de difícil o impossible
reparació a les persones interessades o que impliquen violació de drets emparats per les
lleis.
Article 63. Infraccions
Es consideren infraccions les vulneracions de les prescripcions contingudes en esta
ordenança, sense perjuí d'allò que s'ha establit quant a procediment sancionador per altres
administracions competents i ordenances municipals com ara, la de neteja, contaminació
acústica, tinença d'animals, circulació, venda no sedentària i altres. Les infraccions es
classifiquen en lleus, greus i molt greus.

A. Infraccions lleus:
1) L'incompliment de les normes d'esta ordenança que no es consideren greus en el punt
B d'este article.
2) L'ús d'aparell sonor o instrument musical quan pel seu volum de sonoritat provoquen
molèsties a les persones. S'exceptua l'incompliment de la prohibición establida per a les
platges del Parc Natural de l'Albufera.
3) L'ús indegut per les persones de l'aigua de les dutxes i llavapeus, així com llavar-se en
el mar o la platja utilitzant sabó o qualsevol altre producte de neteja corporal.
4) La pràctica de jocs sense complir les normes establides en esta ordenança.
5) Obstruir les funcions de la policia, que comprén l'incompliment de les ordes i
instruccions donades pels agents de l'autoritat, per aquells que realitzen tasques de
vigilància i salvament, així com pel personal destinat a la neteja de les platges.
6) L'evacuació fisiològica en el mar o en la platja.
7) Deixar instal·lats para-sols totalment diàfans en els seus laterals, així com cadires,
taules o altres complements, sempre que no es troben presents els seus propietaris,
només pel fet de tindre reservat un lloc en la platja.
8) L'incompliment de les normes de neteja per part dels usuaris de les platges que no
siguen considerades greus o molt greus per l'Ordenança Municipal de Neteja.
9) Instal·lar tendes de campanya, para-sols no diàfans en els seus laterals o acampar a les
platges de la ciutat.
B. Infraccions greus:
1) L'incompliment de les normes de neteja per part dels titulars dels servicis de temporada
de platja o de qualsevol altra activitat autoritzada per l'òrgan competent.
2) El depòsit en contenidors de materials en combustió per part dels usuaris de la platja.
3) Practicar la pesca en el lloc de la platja o en època o horaris no autoritzats, així com l'ús
d'escopeta o instrument de pesca submarina que puga suposar risc per a la seguretat de
les persones.
4) L'estacionament o circulació de vehicles, de qualsevol tipus, en les platges a excepció
dels autoritzats segons la present ordenança, llevat que en l'Ordenança sobre Circulació
s'establisca un altre tipus de falta.
5) Pernoctar en les platges en la temporada de bany.
6) Fer foc en la platja així com usar barbacoes, fornells, bombones de gas o altres utensilis
per a fer foc, amb l'excepció del que establix l'article 18.
7) Netejar els efectes de cuinar en les dutxes, deteriorar d'alguna manera les dutxes,
llavapeus, banys o mobiliari urbà ubicat a les platges, així com l'ús indegut dels mateixos.
8) L'ús d'aparell sonor o instrument musical en les platges que formen part del Parc Natural
de l'Albufera.
9) La practica de surf, planxa de vela i altres esports semblants quan incomplixen les
normes establides a la present ordenança.
10) L’avarada o la permanència d'embarcacions, taules de planxa de vela, hidropedals,
motos aquàtiques, etc…, fora de les zones assenyalades i destinades amb este fi així com
el seu arrossegament per les passarel·les.
11) Banyar-se quan estiga hissada la bandera roja.
12) La resistència a facilitar informació o subministrar-la o facilitar documentació falsa,
inexacta, incompleta o que induïsca a error, implícita o explícitament, o negar-se a prestar
col·laboració amb l'Administració municipal o als seus agents.
13) L'incompliment dels requeriments específics que formule l'Administració municipal,
sempre que es produïsca per primera vegada.
14) La reiteració i la reincidència de dos faltes lleus en un any.

C. Infraccions molt greus:
1) L'abocament i el depòsit de matèries que puguen produir contaminació i risc d'accidents.
2) Realitzar qualsevol ocupació amb instal·lació fixa o desmuntable sense comptar amb
preceptiva autorització.
3) La circulació d'embarcacions a distància inferior a 200 metres de la costa i qualsevol
altra infracció de les normes de navegació, llevat que per normativa específica s'establisca
una altra sanció.
4) La reiteració de tres faltes greus en els últims quatre anys.
5) L’incompliment reiterat dels requeriments específics formulats per l'Administració
municipal.
6) Tota acció o omissió que provoque qualsevol impacte negatiu sobre la fauna i flora tant
del litoral com de la marina.
Capítol II. Sancions
Article 64. Sancions
Les sancions per infracció de la present ordenança seran les següents:
a) Infraccions lleus: multa fins a 750 €.
b) Infraccions greus: multa des de 751,00 € fins a 1.500,00 €.
c) Infraccions molt greus: multa des de 1.501,00 € fins a 3.000,00 €.
Article 65. Graduació de les sancions
Els criteris d'aplicació per a la graduació de les sancions seran els previstos a l'article 131
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i Procediment Administratiu Comú.
Article 66. Procediment
El procediment aplicable al règim sancionador serà aquell previst a l'article 127 i següents
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, així com el Reglament del Procediment per a
l'exercici de la Potestat Sancionadora aprovat per Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost,
sent òrgan competent per a la seua incoació i tramitació i per a la proposta de resolució
l'òrgan administratiu municipalcorresponent, d'ofici o a instància de tercers, amb l’excepció
únicament d’allò que s'ha disposat quant al termini de tramitació del procediment
sancionador de les infraccions lleus que serà de tres mesos.
Articule 67 Responsabilitat
1. Seran responsables de les infraccions tipificades a la present ordenanza les persones
que hagueren participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguen persones
físiques o jurídiques. Excepte en els supòsits que siguen menors d'edat, on respondran els
pares, tutors o aquells que disposen de la custòdia legal.
2. Són responsables, subsidiàriament, en el cas que no es puga identificar els autors, els
titulars o els propietaris dels vehicles o les embarcacions amb què es realitze la infracció.
3. Són responsables els titulars de les llicències o de les autoritzacions, quan per motiu de
l'exercici d'un dret concedit a les mateixes, es realitze alguna de les infraccions tipificades
a la present ordenança.

4. En relació als animals, en absència del propietari serà responsable subsidiari la persona
que en el moment de produir-se l'acció portara o estiguera a càrrec de l'animal.
5. Les responsabilitats administratives que es deriven del procediment sancionador seran
compatibles amb l'exigència a la persona infractora de la reposició de la situació alterada
pel mateix al seu estat originari, així com amb la indemnització dels danys i perjuís
causats, que podran ser determinats per l'òrgan competent, devent, en este cas,
comunicar-se a la persona infractora per a la seua satisfacció en el termini que a este
efecte es determine, en cas contrari, s’expedirà per la via judicial corresponent.
Disposició addicional primera
La present ordenança es considera complementària de les disposicions mediambientals,
del Pla General d'Ordenació Urbana de València i de la resta de disposicions de rang
superior, d'aplicació en la matèria que es troben en vigor.
Disposició addicional segona
Les relacions administratives derivades de la tramitació dels procediments als quals es
referix la present ordenança, tant per a la realització d'actes de comunicació com per a la
presentació d'escrits i iniciatives per via telemàtica, es odran fer efectius en la mesura que
es troben completats els dispositius ptecnològics necessaris per a això, amb les garanties
de seguretat i deconfidencialitat requerides per la legislació vigent, així com per la
regulación normativa pertinent respecte d'això.
Disposició adicional tercera
L'Ajuntament de València reconeix l'interés turístic, ciutadà i veïnal dels restaurants fixos
amb terrasses situats en els passejos marítims de les platges de La Malva-rosa, El
Cabanyal, Pinedo i El Saler.
Es reconeix igualment el servici al públic que oferixen i la seua repercussió en el paisatge
de les platges valencianes.
Disposició final
a) Queden derogades totes les disposicions que del mateix nivell i d’un inferior regulen les
matèriescontingudes a la present ordenança, en quant s'oposen o contradiguen el
contingut de la mateixa.
b) Esta norma entrarà en vigor, una vegada aprovada definitivament pel Ple de
l'Ajuntament, l'endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en els
termes disposats a l'article 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.

