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BAN
LA IL·LMA. SRA. Dª MERCEDES GALÍ ALFONSO, ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT
D’ALMASSORA.
Davant de la proximitat del període estiuenc amb afluència massiva de ciutadans a les costes i
zones litorals, i davant de la concurrència simultània en l’ús de platges i espais públics costaner, de
pescadors, banyistes i vianants, esta Alcaldia basant-se en l’article 115 de la Llei de Costes 22/88,
de 28 de juliol, i per a vetlar per la seguretat de tots els usuaris, recorda:

Que s’ha d’estimar preferent l’ús i gaudi de les dites zones de banyistes.

Deberá garantir-se en tot moment el lliure accés dels banyistes, sense que cap
activitat esportiva o recreativa, ho condicione, dificulte o impedisca.
FER SABER:
1. Les activitats de pesca marítima de recreació que en les dites zones marítim-terrestre es
realitzen, hauran d’estar subjectes a les disposicions previstes en l’article 8 del Decret 131/2000 de
5 de setembre del Govern Valencià, en especial les prohibicions referents a:
 Practicar la pesca en superfície i submarina a menys de 100 metres de les zones
costaneres freqüentades per banyistes.
 Utilizar, en la pesca de superfície, més de dos aparells per persona.
Encara tenint en consideració i respecte les arts i costums locals, seran vigilades per part de la
Policia Local aquelles pertorbacions denunciades pels banyistes i usuaris.
L’incompliment del que disposa el present decret se sancionarà d’acord amb el que establix la Llei
2/1994, de 18 d’abril de la Generalitat Valenciana. En el mateix sentit seran objecte de vigilància
per part dels funcionaris municipals les actituds de pescadors que amb greu perjuí per a la sanitat i
seguretat deixen abandonats esquers, aparells de pesca i residus de la seua activitat.
S’establix entre les 21´00 i les 9´00 hores l’horari per a la pràctica de la pesca.
2. Queda prohibit l’estacionament i la circulació de vehicles no autoritzats, així com els
campaments i acampades, o activitats semblants, en la zona marítim terrestre, en virtut de l’article
31 de la Llei 22/88.
3. Els usuaris d’embarcacions hauran de seguir les normes de navegació i seguretat marítima en
zones de bany dictades per Capitania Marítima de Castelló, en especial la prohibició de
sobrepassar la velocitat de 3 nucs i l’obligació d’extremar la precaució en presència de persones en
l’aigua per a evitar accidents. Havent de respectar les zones abalisades.
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4. Correspon als usuaris de les platges mantindre en condicions de neteja i salubritat, amb
especial atenció en no abandonar objectes perillosos, com ara hams, fils de pescar, agulles,
botelles, llandes i piles o acumuladors elèctrics.
5. De conformitat amb el que establix la Llei General de Sanitat, es prohibix l’entrada en les zones
de bany a animals per a evitar el contagi de tètans i altres malalties.
El que es fa públic per a general coneixement i compliment.

Almassora, a 6 de julio de 2020
L'alcaldessa

06/07/2020

Mercedes Gali Alfonso

