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ADMINISTRACIÓ LOCAL / ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ajuntaments / Ayuntamientos
04240-2021
ALMASSORA
ANUNCIO
Con fecha 12 de julio de 2021, se aprobó inicialmente por el Pleno Municipal la Ordenança sobre l’ús de les platges d’Almassora,
Platja de Benafelí, Platja del Pla de la Torre i Platja de les Goles, con fecha 31 de julio de 2021 se publicó en el BOP el sometimiento a información pública, por plazo de 30 días de la referida Ordenanza, no habiendo constancia de alegaciones ni reclamaciones contra la misma,
debe entenderse aprobado definitivamente en fecha 13 de septiembre de 2021, por todo ello, a continuación se procede a la publicación
íntegra de la citada modificación de la Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
* Cuerpo_Seccion_Inicio
“57/2021. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA SOBRE EL USO DE LAS PLAYAS DE ALMASSORA, PLAYA DE BENAFELÍ, PLAYA
DE PLA DE LA TORRE Y PLAYA DE LES GOLES. HECHOS
1. En fecha 1 de abril de 2021 se suscribió por el técnico de sostenibilidad y el concejal de servicios públicos, playas y turismo una
memoria justificativa de la necesidad de elaboración de una Ordenanza de playas de Almassora.
2. Se ha sometido a consulta pública, a través del portal web del ayuntamiento desde 6 de abril de 2021 hasta 4 de mayo de 2021
acerca de los siguientes extremos relativos a la iniciativa de redacción de la citada ordenanza:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
No se ha presentado dentro del plazo otorgado al efecto ningún escrito o sugerencia.
3. Se ha confeccionado un proyecto de ordenanza de playas de Almassora.
4. En fecha 12 de mayo de 2021 se ha emitido informe de impacto de género por parte de la agente de igualdad.
5. Se ha sometido el proyecto de borrador de la ordenanza, una vez incluidas las recomendaciones del informe de género emitido
por la agente de igualdad, a audiencia previa desde 4 de junio de 2021 hasta 5 de julio de 2021 sin que se haya presentado aportación
alguna.
6. Se ha emitido un informe favorable por parte del técnico de sostenibilidad en fecha 6 de julio de 2021.
7. En fecha 6 de julio de 2021 se emite informe favorable por el secretario del ayuntamiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Las ordenanzas son disposiciones administrativas de carácter general de rango inferior a la ley.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que en su calidad de Administraciones Públicas de
carácter territorial y dentro de la esfera de sus competencias corresponde a los municipios, provincias e islas entre otras la potestad
reglamentaria y de autoorganización.
2. En lo que respecta a las competencias municipales en este ámbito, el artículo 115 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas establece que
“Las competencias municipales, en los términos previstos por la legislación que dicten las Comunidades Autónomas, podrán abarcar los siguientes extremos:
….d) Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar
la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas.”
3. Se ha incorporado al expediente informe de impacto de género de acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la
Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (art. 4.bis, introducido por la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales,
de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat):
“Los proyectos normativos incorporarán un informe de impacto por razón de género que se elaborará por el departamento o centro
directivo que propone el anteproyecto de ley o proyecto de norma, plan o programa de acuerdo con las instrucciones y directrices que
dicte el órgano competente en la materia, y deberá acompañar la propuesta desde el inicio del proceso de tramitación.”
Asimismo también se ha incorporado al presente expediente, de conformidad con el artículo 3.2.d) 1º Real Decreto 128/2018, de 16
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
informe dela Secretaría Municipal en relación a la aprobación o modificación de Ordenanzas, Reglamentos y Estatutos rectores de Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles, Fundaciones, Mancomunidades, Consorcios u otros Organismos Públicos adscritos a la
Entidad Local.
4. Respecto a la tramitación de las normas reglamentarias municipales ha de señalarse que, de acuerdo con el artículo 133 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberá, con carácter previo a la
elaboración del proyecto de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente
en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma
acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Dicha consulta previa se ha realizado sin que se haya presentado propuesta alguna.
En segundo lugar, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, se publicará el texto del proyecto de
reglamento en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Realizado dicho trámite y transcurrido el plazo de la audiencia previa, no se
ha presentado aportación alguna al texto.
A continuación, de conformidad, con los artículos 49 y 70 de la LRBRL y 56 del RDL 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local (en adelante TRRL), se ajustará, en el presente caso,
al siguiente procedimiento:
1º Aprobación inicial por el Pleno (sin necesidad de mayoría cualificada) e información pública y audiencia a los interesados por el
plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
2º Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo de y aprobación definitiva por el Pleno (sin
necesidad de mayoría cualificada).
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional.
3º Las normas reglamentarias municipales, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, cuya aprobación definitiva corresponda a las entidades locales se publican en el BOP y no entran en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto
y haya trascurrido el plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la LRBRL.
De acuerdo con el art. 22.2.d de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenança sobre l’ús de les platges d’Almassora, Platja de Benafelí, Platja del Pla de la Torre y
Platja de les Goles de acuerdo con el siguiente texto:
ORDENANÇA SOBRE L’ÚS DE LES PLATGES D’ALMASSORA PLATJA DE BENAFELÍ
PLATJA DEL PLA DE LA TORRE
PLATJA DE LES GOLES
DISPOSICIONS GENERALS
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Article 1
1. Aquesta ordenança pretén regular l’ús correcte de les platges de la zona denominada tradicionalment la Mar. Cal conjugar el dret
que totes les persones tenen a gaudir-ne, amb el deure que té l’Ajuntament d’Almassora de vetlar per la utilització racional, en el marc de
les seues competències. La finalitat és protegir i millorar la qualitat de la vida i conservar l’entorn natural, sobre la base de la solidaritat
col·lectiva; uns principis recollits per la Constitució espanyola.
2. Així mateix, l’Ajuntament d’Almassora pretén fer arribar la normativa estatal bàsica i autonòmica aplicable a la ciutadania, a través
d’aquesta ordenança, un instrument normatiu pròxim i accessible al veïnat.
3. Aquesta ordenança regirà en el terme municipal d’Almassora, en l’espai que constitueix el domini marítim terrestre definit en el
Títol 1r de la Llei 22/1988 de Costes, considerada com a platja.
4. A la Mar, hi distingim tres zones de platja. De nord a sud, la platja de Benafelí, que comprèn des de l’espigó de la Mitgera a l’espigó
situat davant del carrer del Mestral (1.700 metres). La platja del Pla de la Torre, entre el carrer del Mestral i l’espigó de Vora riu (1.400
metres). I la platja de les Goles, entre aquest espigó i la Gola Sud (900 metres), que s’hi troba inclosa en el Paisatge Protegit de la desembocadura del Millars.
Article 2
A l’efecte d’aquesta ordenança, d’acord amb la normativa estatal bàsica i la de caràcter autonòmic d’aplicació, s’entén com:
a) Platges: zones de depòsit de materials solts (arenes, graves, cudols, arribatges) i també dunes, tinguen o no vegetació, formades
per l’acció de la mar, del vent marí, o per altres causes naturals o artificials.
b) Aigües de bany: aigües de caràcter marítim, en les quals el bany està expressament autoritzat o, sense estar-ne prohibit, es practica habitualment per un nombre important de persones.
c) Zona de bany: lloc on es troben les aigües de bany de caràcter marítim i els llocs limítrofs que constitueixen una part accessòria de
l’aigua en relació als usos turístics i recreatius.
En tot cas s’entén com a zona de bany aquella que es troba degudament abalisada.
En els trams de costa que no estiguen abalisats com a zona de bany, s’entén que ocupa una franja de mar contigua a la costa d’una
amplària de 200 metres a les platges i de 50 metres en la resta de la costa.
d) Zona d’encallada: lloc destinat a l’estada, embarcament, desembarcament i manteniment d’embarcacions professionals i d’oci,
llistades degudament.
e) Temporada de bany: període de temps en què es pot preveure una afluència important de banyistes, tenint en compte els usos i
costums locals. A l’efecte d’aquesta ordenança, es considerarà temporada de bany el període comprés entre l’1 de juny i el 30 de setembre de cada any.
f) Acampada: instal·lació de tendes de campanya, parasols amb laterals no diàfans, vehicles o remolcs habitables, amb la finalitat de
fer nit.
g) Campament: acampada organitzada i dotada dels serveis establits per la normativa vigent.
h) Arribatges: conjunt de plantes marines, algues i altres restes vegetals arrossegades per les ones i depositades en la platja.
Article 3
Els agents de l’autoritat poden requerir verbalment a les persones que infringisquen qualsevol de les disposicions contingudes en
l’ordenança, a fi que immediatament cessen l’activitat prohibida o realitzen l’obligació deguda, sense perjudici de la incoació d’un expedient sancionador, si escau o, si cal, una denúncia davant de l’administració competent .
NORMES D’ÚS
Article 4
1. La utilització de les platges és lliure, pública i gratuïta per als usos comuns, com ara passejar, estar-se, banyar-se, pescar i altres
actes semblants que no requerisquen obres ni instal·lacions de cap mena i que es realitzen d’acord amb les lleis, els reglaments i aquesta
ordenança.
2. Les platges no són d’ús privat, sense perjudici del que estableix la Llei de Costes i el reglament que la desenvolupa sobre les reserves demanials.
3. Les instal·lacions que es permeten a les platges són de lliure accés públic, llevat que per raons de policia, d’economia o unes
altres d’interès públic, degudament justificades, s’autoritzen unes altres modalitats d’ús.
Article 5
El passeig, l’estada i el bany pacífics a les platges, tenen preferència sobre qualsevol altre ús.
Article 6
El tram de platja comprés entre la zona de jocs infantils del vaixell (platja del Pla de la Torre) i el començament de la platja de les
Goles és un tram de platja sense fums; és a dir, no està permès fumar.
Article 7
1. Segons l’article anterior, queda prohibida la realització de jocs, activitats, o exercicis que molesten els usos preferents, excepte en
les zones habilitades per a aquests fins.
Els animals domèstics poden accedir a la platja dins de les limitacions establertes en l’article 18 de l’ordenança de tenència reguladora d’animals.
S’exceptuen de la prohibició anterior aquelles activitats de caràcter esportiu o lúdic organitzades o autoritzades per l’Ajuntament
d’Almassora, sense perjudici de la necessitat d’autorització d’altres administracions quan siga preceptiu. Les activitats es realitzaran
sempre en llocs degudament senyalitzats i abalisats, en cada cas.
També queden exceptuades de la prohibició les activitats esportives i lúdiques que es poden realitzar en les zones que l’Ajuntament
destina a la pràctica d’esports, jocs infantils, etc., contingudes en el Pla de Platges; aquestes zones hauran d’estar senyalitzades degudament.
Aquesta excepció afecta exclusivament a l’ús normal i pacífic de la zona de què es tracte; en cas contrari, l’activitat desenvolupada
s’entén continguda en la prohibició del número 1 anterior.
Article 8
La utilització a les platges d’aparells de música i so, o instruments musicals de percussió o qualssevol altres, es podrà realitzar de
manera que no produïsca molèsties als altres usuaris i sempre que no supere els nivells màxims establits per la normativa estatal (Llei
37/2003), autonòmica (Llei 7/2002) i local (ordenança OG7 del Pla General d’Ordenació Urbana).
El personal de la Policia Local i/o de la vigilància de les platges poden requerir els usuaris perquè ajusten el volum de les emissions
acústiques de tota mena d’aparells al volum normal per a l’oïda humana.
Article 9
Queda prohibida la col·locació a les platges de qualsevol tipus de rètol. Aquesta atribució queda reservada per a les administracions
públiques, i s’haurà de realitzar mitjançant models normalitzats i amb l’autorització expressa de l’administració competent, si fora preceptiu.
Article 10
1. Es prohibeix l’estacionament i la circulació no autoritzada de vehicles per les platges.
2. Les persones que vulneren aquesta prohibició han de traure immediatament els vehicles del domini públic. El personal de la Policia Local en requerirà la retirada, sense perjudici que puguen denunciar per tal d’instruir l’expedient sancionador corresponent.
3. La prohibició no és aplicable als vehicles de serveis públics, destinats a la neteja, manteniment, vigilància, urgències o seguretat
de les platges o d’altres similars.
4. Queden expressament autoritzats per a estacionar i circular per les platges les cadires de rodes i altres ajudes tècniques de persones amb diversitat funcional, així com també la utilització en l’aigua de dispositius per al bany, sense perjudici de les precaucions que
han d’adoptar les persones dependents i acompanyants per a la seguretat de la resta de banyistes.
5. L’Ajuntament ha d’adoptar les mesures oportunes per a facilitar la utilització de les platges i les seues instal·lacions a les persones
amb diversitat funcional. Actualment, Almassora compta amb un Punt de Platja Accessible en la platja de Benafelí, acollit al Pla de Platges Accessibles de la Generalitat Valenciana i dotat amb els serveis específics.
Article 11
1. Les acampades i els campaments estan prohibits a les platges d’Almassora.
2. Les persones que vulneren aquesta prohibició han de desallotjar immediatament les platges. El personal de la Policia Local en
requerirà la retirada, sense perjudici que puguen denunciar per a instruir l’expedient sancionador corresponent.
Article 12
1. En les zones exclusives de bany degudament abalisades està prohibida la navegació esportiva i d’oci a motor.
2. El llançament i l’encallada de les embarcacions s’ha de fer a través dels canals degudament abalisats a velocitat molt reduïda (3
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nusos com a màxim).
3. En els trams de costa que no estan abalisats com a zona exclusiva de bany, s’entén que ocupa una franja de mar contigua a la
costa, d’una amplària de 200 m a les platges i 50 m en la resta de la costa. Dins d’aquestes zones no es pot navegar a una velocitat superior a 3 nusos, excepte per causa de força major o salvament, amb les precaucions necessàries per a evitar riscos a la seguretat de la vida
humana i a la navegació marítima.
4. Les persones que vulneren aquesta prohibició han de desallotjar immediatament el domini públic. El personal de la Policia Local
en requerirà la retirada, sense perjudici que puguen denunciar per a instruir l’expedient sancionador corresponent.
Article 13
1. Entre l’1 de juny i el 30 de setembre, es prohibeix la pesca marítima de superfície i submarina, des de les 10 fins a les 21 hores en
les zones de bany, per a evitar els danys que els aparells utilitzats poden causar a la resta d’usuaris.
2. Queda expressament prohibida la pesca des de la riba i submarina des de les 22 hores del 23 de juny a les 9 hores del 24 de juny,
cada any, amb motiu de la celebració de la Nit de Sant Joan.
3. Les persones que vulneren les prohibicions anteriors han de cessar immediatament l’activitat prohibida. El personal de la Policia
Local podrà requerir verbalment, sense perjudici que puguen denunciar per a instruir l’expedient sancionador corresponent.
4. Se n’exceptuen les activitats organitzades o autoritzades per l’Ajuntament, que s’han de fer en zones degudament abalisades.
5. Durant els concursos de pesca federats, té preferència aquesta activitat esportiva sobre els altres usos en la zona abalisada a
l’efecte, en el marc del que estableixen els articles anteriors.
Article 14
Queda prohibida la publicitat a les platges a través de cartells, tanques, o per mitjans acústics o audiovisuals. Si és el cas, els agents
de l’autoritat formularan la denúncia a l’administració competent per a la instrucció de l’expedient sancionador oportú.
GESTIÓ DEL MEDI NATURAL
Article 15.
1. Les platges i dunes són un dels ecosistemes més valuosos per a la conservació de la biodiversitat en la regió mediterrània. Al litoral valencià, es poden trobar fins a 14 tipus d’hàbitat protegits per la Directiva d’Hàbitats 92/43/CEE.
2. Les platges acullen una ampla varietat de comunitats florístiques i són espais de refugi i alimentació per a les aus migratòries. A
més, són els llocs principals d’establiment d’algunes espècies d’aus per a nidificar, com el corriols menut i el corriol camanegre (Charadrius dubius i Charadrius alexandrinus, respectivament).
En alguns trams de les platges d’Almassora, nidifiquen els corriols en primavera i estiu; per tant, cal no molestar les aus de forma
innecessària. En concret, no es poden invadir les zones acotades expressament per a la nidificació i s’ha d’evitar especialment que els
animals domèstics (gats i gossos) entren a les zones reservades i/o molesten les aus.
Per a afavorir la nidificació i el desenvolupament dels pollets en les primeres setmanes de vida, cal respectar la cobertura de vegetació natural, així com mantenir els arribatges, és a dir, les restes orgàniques aportades per l’onatge a la platja.
3. Excepte autorització expressa i prèvia, no està permès plantar ni sembrar qualsevol espècie vegetal en la platja, per a evitar la
introducció d’espècies exòtiques i invasores.
Article 16
La platja de les Goles es troba inclosa dins d’un espai natural protegit, el Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars (PPDM),
declarat per la Generalitat Valenciana mitjançant el Decret del Consell 79/2005.
En aquesta platja, a banda de la normativa sectorial bàsica d’espais naturals protegits, s’aplica expressament el Pla Rector d’Ús i
Gestió del PPDM, aprovat pel Decret del Consell 169/2012.
El servei de guarderia del Consorci gestor del PPDM és el cos encarregat de vetllar per la conservació de l’espai natural, segons les
directrius del PRUG; a tal efecte, el seu personal està considerat com agent auxiliar de l’autoritat.
Article 17
Les restes de plantes i algues marines depositades en la platja formen part de l’ecosistema marí i compleixen funcions ambientals:
protegeixen de l’erosió costanera, retenen arena i milloren la biodiversitat. Són depositats de manera natural per l’onatge; es tracta d’un
fenomen natural i inevitable que ha de ser acceptat.
Com a norma general, els arribatges no han de ser retirats. De forma excepcional, poden ser retirats quan el volum acumulat resulte
clarament insalubre o si provoquen la proliferació d’insectes.
La retirada només pot realitzar-se a l’estiu, entre l’1 de juny i l’1 d’octubre. Durant l’hivern i la primavera, els temporals de mar són
més freqüents i els arribatges ajuden a esmorteir l’efecte de l’onatge sobre la platja.
En cas que siga necessari, la manipulació dels arribatges ha de seguir les següents recomanacions:
És preferible el desplaçament temporal dels arribatges i no la retirada definitiva de la platja. Es poden depositar en un costat de la
platja o al costat de les dunes, per a retornar-los en acabar la temporada de bany.
És preferible la càrrega manual i no l’ús de maquinària pesant, per a minimitzar l’impacte en la morfologia de la platja.
En cas que siga necessari l’ús de maquinària pesant, és preferible que estiga equipada amb pinces o amb pales perforades, per a
evitar la captura i retirada de grans quantitats d’arena, graves i organismes vius. Els residus sòlids urbans també s’han de recollir i separar.
Per a reduir la compactació de les platges, els vehicles han d’anar equipats amb pneumàtics de goma, no amb cadenes o erugues.
La neteja mecànica només ha de realitzar-se si hi ha una superfície seca de 7 a 10 cm.
En els trams de platja amb dunes, s’han d’establir perímetres de reserva de 3-5 metres on la retirada serà manual i selectiva.
NORMES DE CARÀCTER HIGIÈNIC I SANITARI
Article 18
1. Els usuaris tenen dret a ser informats per l’Ajuntament de la falta d’aptitud per al bany de les aigües que no satisfacen els criteris
de qualitat mínima exigibles per les normes vigents.
2. A l’efecte, l’Ajuntament exposarà en els cartells informatius situats a les platges les anàlisis efectuades per la Generalitat Valenciana, així com tot tipus d’informació actualitzada sobre les condicions higièniques i sanitàries de les zones de bany.
3. L’Ajuntament d’Almassora, en l’àmbit de les seues competències i en l’exercici del deure d’adoptar les mesures necessàries per a
la protecció de la salut:
a) Ha de senyalitzar l’equipament de serveis públics i les possibles limitacions d’ús que puguen existir, d’acord amb la normativa
vigent.
b) Ha de senyalitzar la prohibició de bany d’acord amb la normativa, quan ho dictamine la Conselleria de Sanitat o l’òrgan competent. Ha de mantenir la prohibició fins que l’autoritat competent no comunique la desaparició del risc sanitari.
c) Ha d’adoptar les mesures necessàries per al tancament de zones de bany quan ho acorde la Conselleria de Sanitat o l’òrgan competent. Aquestes mesures s’han de mantenir fins que l’autoritat competent no comunique l’acord de reobertura.
Article 19
1. Els animals domèstics poden accedir a la platja dins de les limitacions establertes per l’Ordenança de tinença d’animals domèstics.
2. Els animals domèstics que deambulen per les platges són responsabilitat dels seus propietaris.
3. Queda autoritzada la presència a les platges de gossos pigall en companyia de la persona a qui servisquen, sense perjudici de la
responsabilitat dels posseïdors i/o propietaris, ni de les mesures que hagen d’adoptar per a evitar molèsties o riscos a la resta d’usuaris.
4. Segons l’article 18 de l’Ordenança de tinença d’animals domèstics, poden accedir entre l’1 d’octubre i l’inici de les vacances escolars de Pasqua, a les zones de platja senyalitzades a l’efecte.
5. Les persones que vulneren la prohibició del número 1 o no complisquen amb les condicions preceptuades en el número 3
d’aquest article, han d’abandonar immediatament les platges amb l’animal, a requeriment verbal dels agents de l’autoritat, que formularan la denúncia corresponent amb vista a la instrucció de l’expedient sancionador oportú.
Article 20
Queda prohibida l’evacuació fisiològica a les platges i a l’interior de l’aigua.
Article 21
1. Queda prohibit llavar-se en l’aigua utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol altre producte similar. Els usuaris que vulguen endreçarse poden fer-lo als rentapeus que l’Ajuntament dispose en les platges del terme municipal.
2. Queda prohibit donar un ús diferent als rentapeus i la resta del mobiliari urbà situat a les platges; així, se sancionarà els usuaris
que els usen per a una altra finalitat o els deterioren, sense perjudici de les responsabilitats d’una altra índole que puguen exigir-se pels
actes comesos.
3. Les persones que vulneren aquestes prohibicions han de cessar immediatament l’activitatprohibida, a requeriment verbal dels
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agents de l’autoritat, que poden formular una denúncia amb vista a la instrucció de l’expedient sancionador oportú.
Article 22
1. Queda prohibit llançar a les platges qualsevol tipus de residus com ara papers, restes de menjar, llandes, botelles, restes de fruita,
cuetes de cigarret, mascaretes, etc., 2. Les deixalles s’han de depositar a les papereres que es troben distribuïdes a l’arena de les
platges o pel passeig , així com als contenidors de recollida selectiva situats en les proximitats.
3. Per a l’ús correcte dels contenidors s’han de seguir les normes següents:
a) no s’han d’usar per a l’abocament de líquids, enderrocs, fustes, estris, etc., així com tampoc per a animals morts;
b) no s’hi han de depositar materials en combustió;
c) el fem s’ha de depositar a l’interior d’una paperera, o d’un contenidor, i s’ha d’evitar el desbordament i l’acumulació de residus al
voltant. En cas de trobar-s’hi ple, s’ha de depositar en la paperera o contenidor més pròxim, segons el cas.
d) el fem, abans de ser depositat en la paperera, s’ha de ficar en una bossa tancada.
4. Es prohibeix netejar en l’arena o en l’aigua els estris de cuina o els recipients que hagen servit per a portar aliments o altres matèries orgàniques.
5. No obstant això, els pescadors poden realitzar a les platges les faenes de neteja d’arts i estris.
Immediatament després d’acabar aquestes labors, han de depositar els residus que es produïsquen en els contenidors i papereres
disposats a la zona.
6. Les persones que vulneren aquestes prohibicions, a requeriment verbal dels agents de l’autoritat, han de retirar immediatament
els residus i dur-los als llocs que estableix l’ordenança, sense perjudici que formulen una denúncia amb vista a la instrucció de
l’expedient sancionador oportú.
Article 23
1. Queda prohibit realitzar foc directament sobre les platges, a excepció de la celebració de la Nit de Sant Joan.
2. Queda prohibit, sense cap excepció, fer foc amb mobles, palets o qualsevol altre objecte que continga tatxes o components que
deixen residus en la platja.
3. Queda prohibit l’ús de bombones de gas i/o líquids inflamables a les platges.
4. Queda prohibit cuinar en la zona d’arena de les platges.
5. Queda prohibida la botellada (trobada informal en un espai públic per a consumir alcohol) en les platges. Es poden requisar tots
els objectes de la botellada.
6. Les persones que vulneren les prohibicions contingudes en aquest article o no complisquen amb les condicions que s’hi estableixen, han de cessar immediatament l’activitat, a requeriment verbal dels agents de l’autoritat, sense perjudici que formulen una denúncia
amb vista a la instrucció de l’expedient sancionador oportú.
Article 24
1. Es prohibeix la venda ambulant de qualsevol producte alimentari a les platges.
2. Els agents de l’autoritat poden requisar la mercaderia a les persones que realitzen la venda prohibida en el número anterior, les
quals han de cessar l’activitat prohibida a requeriment dels agents, sense perjudici que formulen una denúncia amb vista a la instrucció
de l’expedient sancionador oportú.
3. Una vegada requisada la mercaderia, només pot ser retornada a la persona infractora quan acredite documentalment la propietat
i, si escau, una vegada satisfeta la sanció imposada en aplicació de l’ordenança.
VIGILÀNCIA I SEGURETAT
Article 25
1. L’Ajuntament d’Almassora, per a previndre el salvament i la seguretat de vides humanes, ha de dotar convenientment amb el personal adequat els llocs de salvament i socorrisme existents a les platges.
3. A les platges, s’hi instal·laran les talaies que es consideren suficients per a vigilar l’entorn de les zones de bany.
4. A les platges, s’hi instal·laran també banderes de color per a informar de l’estat de la mar i la idoneïtat del bany:
a) verd: mar llisa, bona per al bany;
b) groc: mar arrissada, precaució per al bany; i
c) roig: mar brava o desfeta, perillosa; queda prohibit el bany.
5. A la platja de les Goles
RÈGIM SANCIONADOR
Article 26
1. Es considera com una infracció la vulneració de qualsevol de les prohibicions o prescripcions contingudes en aquesta ordenança.
Les infraccions es classifiquen en lleus i greus.
2. Són infraccions lleus aquelles que no siguen qualificades com a greus per l’ordenança.
3. Són infraccions greus:
a) L’abocament i depòsit de matèries que puguen produir contaminació o risc d’accident.
b) L’encallada o permanència de qualsevol tipus d’embarcació fora de les zones abalisades i destinades a tal fi o en la zona de platja.
c) Depositar materials en combustió en les papereres o contenidors de recollida selectiva de residus.
d) La tinença d’animals no autoritzats a les platges.
e) La pràctica de la pesca en qualsevol de les modalitats en un lloc, època o horari no autoritzat.
f) La venda ambulant a les platges de productes alimentaris.
g) Fer foc a les platges, fora de la Nit de Sant Joan.
h) Usar bombones de gas o líquids inflamables a les platges .
i) Contravenir els termes establits en l’article 7.
j) Netejar els estris de cuina o de transport d’aliments, als rentapeus o a l’aigua de la mar.
k) Deteriorar d’alguna manera els rentapeus o la resta de mobiliari urbà situat a les platges, així com l’ús indegut.
l) La reincidència en faltes lleus abans del termini establit per a la prescripció.
m) Deixar restes perilloses o insalubres en la platja, tant en terra com en l’aigua, derivats de la pràctica de la pesca.
n) Negar-se a complir les indicacions del personal de vigilància.
Article 27
1. Les infraccions lleus se sancionen amb multa de 60 fins a 300 euros.
2. Les infraccions greus se sancionen amb multa de 300 fins a 3.000 euros.
3. Per a la determinació de les sancions s’han de tindre en compte els criteris següents:
a) la reincidència en qualsevol de les infraccions tipificades en l’ordenança.
b) la major o menor pertorbació causada per la infracció en el medi ambient i/o en els usuaris; i
c) la intencionalitat.
Article 28
1. Són responsables de les infraccions tipificades les persones físiques i/o jurídiques que les cometen.
2. La responsabilitat és exigible no sols pels actes o omissions propis, sinó pels d’aquelles persones, animals o béns pels quals civilment s’ha de respondre conforme al dret comú.
3. Les responsabilitats administratives que es deriven del procediment sancionador són compatibles amb l’exigència a la persona
infractora de la reposició de la situació alterada a l’estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats que podran
ser determinats per l’òrgan competent. En aquest cas, s’han de comunicar a la persona infractora perquè en responga en el termini que
es determine, i quedar expedita la via judicial corresponent.
Article 29
1. Les denúncies han de ser formulades pels agents de l’autoritat, o pels particulars, i tramitades en el marc de la Llei 39/2015, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i del Reglament del procediment per a l’exercici
de la potestat sancionadora, aprovat pel Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, així com per les altres disposicions legals que hi resulten
aplicables.
2. La resolució dels expedients sancionadors que s’incoen a l’empara d’aquesta ordenança correspon a l’Alcaldia o a la persona en
qui delegue.
Article 30
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.”
Contra el acto administrativo transcrito, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Castellón, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, según
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establecen los artículos 114 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y 8 y 46 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime procedente.
Almassora, a 14 de septiembre de 2021
L’alcaldessa, Mercedes Gali Alfonso.
14/09/2021

