
 

  

ORDENANÇA MUNICIPAL DE GESTIÓ I SEGURETAT EN L'ÚS, GAUDI I APROFITAMENT DE 
LES PLATGES DE DÉNIA 

Dénia compta amb més de 17 quilòmetres de costa, la qual cosa és un dels valors naturals més 
importants del municipi, a més, l'estreta vora litoral és origen d'incalculables beneficis socials i 
també econòmics. 

Per aquest motiu l’Ajuntament de Dénia, conscient de l'important paper de les seues platges i de 
la vora litoral, ha assumit el paper que els municipis representen en el desenvolupament 
sostenible de l'entorn social i físic, i ha adquirit el compromís de desenvolupar una sèrie 
d'estratègies, adequades al nivell local, en les quals es defineixen unes línies d'actuació que ens 
permeten realitzar una gestió correcta de les nostres costes, d'acord als requisits exigits per les 
normes ISO 14001 i ISO 9001. 

Amb la implantació d'aquestes normes es pretén aconseguir la satisfacció de tots aquells que 
visiten les platges del municipi, per a dotar-les d'uns serveis de qualitat i d'un valuós ecosistema 
natural, així com definir i avaluar periòdicament objectius de qualitat i medi ambient amb la finalitat 
d'impulsar la millora contínua en les seues platges, i en aquesta línia, aquesta ordenança respecta 
la integritat del sistema natural, en la forma de gestió. 

L’Ajuntament de Dénia es va comprometre, dins de les seues possibilitats, a establir els mitjans 
tècnics i econòmics necessaris per a frenar la contaminació i previndre-la en l'origen, així com 
previndre i eliminar en la mesura del que siga possible qualsevol impacte que es puga causar 
sobre el medi com a conseqüència de les seues activitats. Garanteix, al mateix temps, un 
seguiment de totes aquelles activitats que es realitzen en el litoral mitjançant l’establiment de 
mecanismes de millora contínua, en col·laboració amb tots els sectors del municipi i amb altres 
administracions competents i assegura l'evolució tant en la qualitat mediambiental del medi com 
en els serveis prestats. 

L’Ajuntament de Dénia busca, amb la implantació d'un sistema de gestió de qualitat i medi 
ambient, mantindre, i fins i tot restaurar i millorar la diversitat biològica, la qualitat de l'aigua de la 
mar, la flora i la fauna amb què comptem en el nostre litoral, assegurant un ecosistema atractiu 
que puga ser gaudit per qualsevol persona. 

En matèria de planificació, l'article 19 de la Llei de Costes de 26 d'abril de 1969 establia que en les 
platges en què es produïra o prevera gran concurrència humana, el departament ministerial 
formularia un pla d'ordenació general. La competència per a l'elaboració i aprovació d'aquest pla 
era de l'Administració de l'Estat, encara que es sentia l'opinió dels municipis afectats. 

En l'actualitat, després de la descentralització territorial establida en la Constitució Espanyola, la 
pròpia Llei de Costes (Llei 22/1988, de 28 de juliol) en el seu article 114, reconeix que l'ordenació 
territorial i del litoral i l'urbanisme són competències de les comunitats autònomes; les 
competències urbanístiques dels municipis es reconeixen en la Llei de Règim Local (article 25) i 
en la legislació del sòl. El Reglament de Costes (aprovat per Reial decret 864/2014) estableix que 
són les comunitats autònomes les qui establiran la diferenciació entre trams naturals de les 
platges i els trams naturals. 

Però, així i tot, l'interés públic de conservació del domini públic marítim i terrestre és tan fort que 
l'Administració de l'Estat, encara que no li corresponga dur a terme una vertadera ordenació, ja 
que aquesta és una competència autonòmica i municipal, en funció de la necessitat de garantir el 
principi d'igualtat de tots els espanyols a gaudir del medi ambient (art. 14 i 45 de la Constitució), 
legitima a l'Estat perquè establisca unes pautes o criteris de planejament, que han de ser 
respectats a l'hora de delimitar els usos i aprofitaments de les platges. 



 

  

El Tribunal Suprem fa molts anys que reitera la tesi que no existeix divisió entre termes municipals 
i terrenys de domini públic, de manera que la zona marítima i terrestre està dins de l'esfera 
d'atribucions de l'Ajuntament. 

La Llei de Costes segueix certa tradició legislativa en el nostre dret d'atribuir competències sobre 
les platges als municipis costaners, per entendre potser que les activitats que en eixos espais es 
desenvolupen, formen part del cercle d'interessos que els són propis, i assenyala entre les 
competències possibles dels municipis les de: 

-“Mantindre les platges i llocs públics de bany en les degudes condicions de neteja, higiene i 
salubritat, així com vigilar l'acompliment de les normes i instruccions dictades per l'Administració 
de l'Estat sobre salvament i seguretat de les vides humanes “ (article 115.d de la Llei i 225.c del 
Reglament). 

- “Explotar, si escau, els serveis de temporada que puguen establir-se en les platges per qualsevol 
de les formes de gestió directa o indirecta previstes en la Legislació de Règim Local”. (Article 
115.c de la Llei de costes i 225.d del Reglament). 

Pel que fa a aquests serveis de temporada, la seua explotació haurà d'ajustar-se “en tot cas, al 
que es disposa en la legislació autonòmica, inclosa, naturalment, la de règim local “(STC 
149/1991). 

Els municipis no ostenten la titularitat de la competència sobre el servei d'instal·lacions de 
temporada de platges. La Llei de Costes no distingeix entre titularitat de domini públic i titularitat 
d'aquest servei, i d'aquesta forma, no diferencia tampoc, entre autorització per a l'ocupació de 
domini públic i autorització per a l'explotació del servei. La demostració que la Llei estima que és 
l'Administració de l'Estat i no la municipal, la que ostenta la competència sobre aquest servei, es 
pot trobar en diversos preceptes de la Llei de Costes i del Reglament d’aquesta. 

Respecte a la naturalesa del servei d'aquestes instal·lacions, amb suport a la Sentència del 
Tribunal Suprem de 2 de març de 1979, es va entendre que es tractava més que d'un servei 
públic, d'un servei al públic. El règim d'utilització serà el de servei al públic usuari de la platja. No 
es permet, per tant: l'estacionament, aparcament ni la circulació de vehicles, les acotacions de pas 
públic i les casetes d'ús particular. 

Totes aquestes circumstàncies fan necessària la revisió del Reglament d'Usos i Aprofitament de 
les Platges de Dénia, que es deroga a través d’aquesta regulació. 

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS 

CAPÍTOL I  

OBJECTIU I ÀMBIT D'APLICACIÓ 

Article 1. Objectiu. 

L'objectiu d’aquesta ordenança és: 

a) Compatibilitzar la normativa vigent en la matèria, i establir un model adequat d'actuació i gestió 
per a les platges de Dénia. 

b) Regular les condicions generals d'utilització, ús i aprofitament per part dels usuaris de la platja 
tenint en compte la seguretat, la salut pública i la protecció del medi ambient. 



 

  

c) Regular les activitats que es practiquen en les platges i promoure la protecció ciutadana, 
l'entorn mediambiental i la qualitat dels serveis que es presten. 

Article 2. Àmbit. 

Aquesta ordenança serà aplicable a l'ús, prestació de serveis i a les instal·lacions o elements 
situats en l'espai públic que constitueix el domini marítim i terrestre, definit en el Títol I de la Llei de 
Costes, o que tinguen la consideració de platja, del terme municipal de Dénia en aquelles 
competències que no estiguen atribuïdes a l'Estat o a la Comunitat Autònoma. 

L'àmbit territorial està comprés per les platges d'arena i rocoses del terme municipal de Dénia. 

Article 3. Competència. 

La competència és de l'Alcaldia o Regidoria delegada en matèria de planificació i gestió de 
platges. No obstant açò, aquesta competència no inhibeix de les pròpies a la resta de regidories 
respecte a la matèria objecte d’aquesta ordenança que els puga afectar. 

Article 4. Règim jurídic. 

L'Ajuntament de Dénia dins de l'àmbit de gestió dels propis interessos municipals i amb plena 
capacitat per al compliment de les seues finalitats, regula els diferents aspectes i usos de les 
seues platges, d'acord amb les competències en matèria del medi ambient establides en la Llei 
7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases del Règim Local, la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de 
Costes, la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la 
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i Reial decret 876/2014, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Reglament General de Costes i altres normes de caràcter estatal, autonòmic i municipal. 

CAPÍTOL II DEFINICIONS  

Article 5. Definicions 

A l'efecte d’aquesta ordenança, s'entén com: 

a) Platges: zones de dipòsit de materials solts, com ara arenes, graves o cudols, també escarpes, 
bermes o dunes, tinguen o no vegetació, formades per l'acció del mar o del vent marí, o altres 
causes naturals o artificials. 

L'Alcaldia, d'acord amb la normativa vigent, decidirà els nivells en què classificaran les seues 
platges i reglamentarà la seua possible utilització, que s’emparen en els criteris tècnics que es 
dictaminen favorablement per una Comissió Tècnica de Platges, i d'acord amb la catalogació de 
trams urbans i naturals de les platges establida en la Llei de Costes i el seu Reglament. 

b) Aigües de bany: aquelles de caràcter marítim on el bany està expressament autoritzat o, 
sempre que no estiga prohibit, s’utilitzen habitualment per un nombre important de persones. 

c) Zones de bany: lloc on es troben les aigües de bany de caràcter marítim o els llocs limítrofs que 
constitueixen part accessòria d'aquesta 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 aquest 
efecte. Els trams de costa que no estiguen abalisats com a zona de bany, s'entendrà que ocupen 
una franja de mar contigua a la costa d'una amplària de 200 metres en les platges o 50 metres en 
la resta de la costa. 



 

  

d) Zona de varada: aquella destinada a l'estada, embarcament, desembarcament o manteniment 
d'embarcacions professionals o d'esbarjo, degudament llistades. 

i) Acampada: instal·lació de tendes de campanya, para-sols no diàfans en els seus laterals o de 
vehicles o remolcs habituals. 

f) Campament: acampada organitzada i dotada dels serveis establits en les normatives vigents. 

g) Banderes de senyalització d'habilitació per al bany: determinaran l'aptitud de les condicions de 
les aigües per al bany. Per a procurar una visibilitat adequada, la grandària mínima de la bandera 
serà d’1X1,20 metres. Les banderes es classificaran per colors, corresponent la: 

- Verda: apte per al bany. 

- Groga: precaució. Permetrà el bany amb certes restriccions. Prevé d'un cert perill en el bany 
derivat de les condicions de la 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. Prevé d'un greu perill en el bany per a la vida o salut de les persones, bé 
siga per les condicions de la mar o per l'existència d'animals, elements flotants, contaminació, o 
altres circumstàncies de risc per a la salut de les persones. 

No obstant açò, les banderes anteriors es podran complementar amb unes altres que indiquen 
concretament el perill que s’ha de previndre. 

L'absència de bandera (dels tipus verda, groga i roja) en una platja significa a priori que no existeix 
servei de salvament i socorrisme en aqueix moment. 

h) Animal de companyia: tot aquell que, tant  domèstic o silvestre, tant autòcton com al·lòcton, és 
mantingut per les persones amb la finalitat de viure amb elles, amb finalitats educatives, socials o 
lúdiques, i s’assumeixen les responsabilitats inherents a la seua convivència, sense que existisca 
activitat lucrativa alguna sobre aquest. 

i) Pesca marítima d'esbarjo: s'entén aquella que es realitza per afició o esport, sense retribució 
alguna i sense ànim de lucre. Les captures aconseguides per mitjà d'aquesta activitat seran 
destinades exclusivament al consum propi del pescador o pescadora o per a finalitats benèfiques 
o socials. 

La pesca marítima d'esbarjo podrà ser exercitada en superfície, des d'embarcació o a peu des de 
la costa, i submarina, nadant o bussejant a pulmó lliure. 

j) Temporada de bany. És el període de temps en què pot preveure's una afluència important de 
banyistes, tenint en compte els usos o costums locals. Per decret d'Alcaldia s'establirà anualment 
un calendari o temporada de bany que coincidirà amb el període estival i, si escau, de Setmana 
Santa o altres festivitats que es consideren com a temporada alta, o mitjana. 

L'Alcaldia establirà els períodes i horaris de funcionament dels diferents serveis que es presten en 
les platges, com els de neteja, seguretat, salvament, socorrisme, etc, tenint en compte les 
previsions d'assistència de banyistes en aquestes i segons els plecs de condicions dels serveis 
adjudicats per l'òrgan de contractació i el calendari anual o temporada de bany. 

Sense perjudici de l'anterior, l’Ajuntament de Dénia establirà en els plecs de condicions del 
contracte corresponent, uns mínims, que s’intensificaran en atenció a l'assistència de banyistes. 



 

  

Article 6 

L'autoritat municipal o els seus agents, podran advertir verbalment a les persones que 
infringisquen qualsevol de les disposicions contingudes en aquesta ordenança, perquè de forma 
immediata cessen l'activitat prohibida o realitzen l'obligació deguda, sense perjudici de la incoació 
d'expedient sancionador si procedeix, o s’envie part de denúncia a l'Administració competent. 

El personal de salvament o socorrisme recolzarà als anteriors en la tasca d'informació d’allò 
establit en aquesta ordenança, i comunicarà particularment les infraccions a aquesta. 

Article 7 

A través de tots els mitjans possibles de comunicació, es divulgarà la informació precisa per a 
l'adequat gaudi de les platges. Així, els elements de senyalització (panells, cartells, etc.) hauran de 
contindre la informació bàsica següent: 

a) Nom del municipi. 

b) Nom de la platja, cala o porció de costa. 

c) Ubicació física i característiques de la platja en què es troba (longitud, límits, localització), i es 
determinarà expressament la disposició o no d'un servei de salvament i socorrisme. 

d) Un xicotet croquis dels diferents serveis que disposa la platja, on es detallarà la situació de 
passarel·les per a minusvàlids, telèfons, dutxes, lavabos, etc. 

e) Aclariments sobre els diferents indicadors de perill que hi ha a les platges: banderes, senyals, 
senyals acústics, etc. 

f) Accessos a la platja: per als vianants, per a vehicles o per a vaixells. Accessos per a 
discapacitats, amb especial descripció dels accessos per als vehicles d'emergència. 

g) Número de telèfon d'emergències. 

h) On es troben els llocs de socors més propers. 

i) Aquelles prohibicions generals i/o específiques que convé ressaltar. 

Es procurarà la seua col·locació en els accessos a les zones determinades. 

En el cas que la platja tinga servei de salvament i socorrisme, s'afegirà a l'anterior, els horaris de 
compliment d'aquest servei. 

TÍTOL II RÈGIM GENERAL D'UTILITZACIÓ I USOS 

CAPITOL I 

NORMES GENERALS 

Article 8 

La utilització de les platges serà lliure, pública i gratuïta per als usos comuns i acords amb la seua 
naturalesa, sempre que es tinguen en compte les lleis, reglaments i aquesta ordenança. 



 

  

El passeig, l'estada i el bany pacífic en la platja i en la mar tenen preferència sobre qualsevol altre 
ús. 

Queda prohibit donar un ús diferent del que els és propi, a les dutxes, rentapeus, lavabos situats 
en les platges, així com netejar els utensilis de cuina, llavar-se amb sabó, gel o xampú o qualsevol 
altre producte detergent. Al mateix temps, es fomentarà l'estalvi en la utilització de l'aigua. 

En tot cas, la utilització de qualsevol altre element del mobiliari urbà, en general, correspondrà a la 
finalitat per a la qual estiga destinat. 

Les instal·lacions que s'autoritzen en les platges seran de lliure accés públic, llevat que per altres 
raons: de policia, d'economia o altres d'interés públic, degudament justificades, s'autoritzen altres 
modalitats d'ús sense que en cap cas puga desnaturalitzar-se l'ús públic de les platges. 

Article 9 

La realització de qualsevol tipus d'actuació o disposició d'objectes, encara de forma temporal, en 
l'àmbit d'aplicació d’aquesta ordenança, haurà de disposar de la preceptiva autorització municipal, 
sense perjudici, de les autoritzacions amb competències en raó de la matèria. 

Article 10 

En cas de tempestat, greu risc, catàstrofe, calamitat pública o qualsevol altre estat de necessitat, 
urgència o concurrència de situacions anòmales o excepcionals, l'administració competent podrà 
disposar, immediatament i sense tramitació ni indemnització prèvia, del domini públic ocupat i de 
les obres i instal·lacions concedides o autoritzades, si ho estima necessari per a la protecció i 
seguretat dels béns i persones afectades. Per a les indemnitzacions corresponents es tindrà en 
compte el que es disposa en la Llei d'Expropiació Forçosa. 

L'administració competent podrà tancar temporalment el domini a l'ús públic, quan les 
circumstàncies així ho aconsellen, per a evitar riscos a la seguretat o salut dels usuaris, o en altres 
situacions anòmales o excepcionals, sense que aquest tancament puga donar lloc a cap tipus 
d'indemnització. 

CAPÍTOL II  

DE LA PRESÈNCIA D'ANIMALS EN LES PLATGES 

Article 11 

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 12 

La Junta de Govern Local podrà habilitar platges per a la presència d'animals. 

Article 13 

La presència d’aquests animals autoritzats en l'article anterior en les platges i cales estarà 
subjecta al compliment de les condicions de seguretat, higièniques i sanitàries i de convivència 
ciutadana, establides en aquesta ordenança, i en les disposicions municipals relatives a la 
presència d'animals, en l'entorn humà, i si és el cas, a la legislació específica vigent. 



 

  

Les persones propietàries i/o responsables dels animals, hauran d'impedir que aquests realitzen 
les seues deposicions en la platja, arena, pedres o cudols de la platja, i el conductor de l’animal, 
obligatòriament, haurà d’arreplegar i retirar els excrements, fins i tot haurà de netejar la part del 
domini públic que haguera sigut afectada. 

En qualsevol cas, el propietari i/o responsable d’aquest, es considera responsable de les 
actuacions que l'animal realitze, així com dels perjudicis que ocasione a les persones, coses i al 
medi en general, en relació al que es sanciona en aquesta Ordenança i en tot el que no està 
previst en aquesta, es tindrà en compte allò establit en les disposicions vigents en aquesta 
matèria, i que li foren aplicables. 

Es considerarà que un animal està abandonat si no porta cap identificació de l'origen o del 
propietari, i no va acompanyat de cap persona. En aquest cas, l'Ajuntament traslladarà l’animal al 
servei competent, perquè se’n facen càrrec. 

Article 14 

Amb la finalitat de complir amb criteris higiènics i de convivència, en la platja habilitada per a 
animals han de complir-se les normes següents: 

Ha de respectar-se la zona de pas a la vora de 6 (sis) metres. 

El propietari ha de ser acurat amb els animals. 

Si es tracta d'un gos i està catalogat com a perillós haurà de portar boç. 

L'animal haurà de disposar de passaport veterinari i targeta d'identificació en regla, que l’haurà de 
dur el propietari. 

És obligatori arreplegar els excrements dels animals i dipositar-los en les papereres. 

L'Ajuntament fixarà les normes d'ús de la platja en els accessos a aquesta. 

Article 15 

D'altra banda, s'autoritza la presència de gossos en les platges destinats a salvament o auxili, així 
com els d’assistència a persones necessitades, concepte aquest últim que es refereix a aquells 
que han sigut ensinistrats en centres especialitzats oficialment reconeguts, i han conclòs el seu 
ensinistrament i adquirit així les aptituds necessàries per a l'acompanyament, conducció i auxili de 
persones amb discapacitat, també han d'estar acreditats i identificats de la forma establida en els 
articles 4 i 6 de la Llei 12/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre gossos 
d'assistència per a persones amb discapacitats. 

Així mateix s'autoritza el passeig i estada de gossos en totes les platges de Dénia fora de la 
temporada de bany, segons la planificació establida per l'Alcaldia, en les condicions higièniques i 
sanitàries i de recollida dels excrements per part del seu acompanyant i/o amo (conductor). 

A més, podran autoritzar-se fora de la temporada de platja la realització d'entrenaments i/o cursos 
d'ensinistrament de gossos per a salvament i rescat marítim, en les mateixes condicions 
higièniques i sanitàries que les descrites en els altres supòsits. 



 

  

Els condicionants higiènics i sanitaris per a tots els usos descrits en els articles 12, 13, 14 i 15 
seran fixats per Decret d'Alcaldia, amb informe favorable del Departament de Medi Ambient, si és 
el cas, i tenint en compte l'empresa de neteja de platges. 

Article 16 

Les persones que conduïsquen gossos i altres animals hauran d'impedir que aquests realitzen les 
seues deposicions en la platja. 

En qualsevol cas, el conductor (acompanyant i/o propietari) de l'animal està obligat a arreplegar i 
retirar els excrements, fins i tot haurà de netejar la part de la via pública que haguera sigut 
afectada. 

CAPÍTOL III 

DE LA PESCA  

Article 17 

En les zones de bany o durant la temporada de bany, es prohibeix la pesca esportiva des de la 
vora de la platja i/o cala, i des dels espigons, excepte entre les 21 i les 7 hores ambdues incloses, 
sempre que no afecten al normal desenvolupament del servei mecànic de neteja de la platja, per a 
evitar els danys que els aparells utilitzats puguen causar a la resta dels usuaris. 

No obstant açò, qualsevol activitat de pesca esportiva realitzada dins de l'horari establit, quedarà 
supeditada a l'absència d'usuaris en la platja o cala. 

En tot cas, aquest tipus de pesca es realitzarà d'acord al que es disposa en l'article 8 del Decret 
131/2000, de 5 de setembre, pel qual s'estableixen les normes sobre pesca marítima d'esbarjo de 
la Comunitat Valenciana. 

Article 18 

En casos excepcionals, com per exemple fires, concursos, etc., podrà autoritzar-se la pràctica de 
la pesca, i els participants hauran de respectar els llocs, horaris i condicions que establisca 
l'Ajuntament de Dénia. En aquests casos, la pesca es farà en llocs degudament senyalitzats i amb 
caràcter temporal. 

Article 19 

Amb vista a la protecció i seguretat dels usuaris de la platja o cala, es prohibeix: 

a) L'entrada i eixida a la mar des de la platja i/o cala als pescadors submarins amb el fusell 
carregat, així com la manipulació en terra d'aquest o d'altres instruments de pesca submarina que 
puguen suposar un risc per a la seguretat de les persones. 

b) La pesca durant tota la festivitat de la nit de Sant Joan, així com en les nits que hi ha focs 
d'artifici, dins de la franja horària nocturna de 21 a 4 hores ambdues inclusivament, o en altres 
actes que l’Ajuntament establisca reglamentàriament, que induïsquen la permanència o ús de 
persones en les platges o cales. 

c) La manipulació en terra de qualsevol instrument de pesca que puga suposar un risc per a la 
seguretat de les persones. 



 

  

CAPÍTOL IV 

CIRCULACIÓ DE VEHICLES EN LES PLATGES 

Article 20 

Queda prohibit en tota la platja o cala, l'estacionament i la circulació de vehicles de qualsevol 
tipus, de dos o més rodes, per tracció mecànica o animal. S'eximeixen d'aquesta prohibició els 
vehicles d'urgència, seguretat i serveis municipals o uns altres expressament autoritzats. 

Article 21 

La prohibició a què es refereix l'article anterior, tampoc serà aplicable a aquells vehicles que, amb 
caràcter diari, procedeixen a la neteja, manteniment i vigilància de les platges o cales, per 
exemple motos, tractors i altres màquines que netegen les platges. 

Article 22 

Aquests vehicles no podran quedar estacionats en la platja o cala, o zona de bany, i s’hauran de 
retirar una vegada acabe l'actuació que va motivar el seu accés a la platja/cala o zona de bany. 

CAPÍTOL V 

DE LES ACAMPADES EN LA PLATJA 

Article 23 

Queda prohibida durant tot l'any i a qualsevol hora, la instal·lació de tendes de campanya, així 
com les acampades de qualsevol durada de temps en la nostra platja. Per a una millor utilització i 
gaudi de les nostres platges, cales, etc., només seran permesos para-sols totalment diàfans en els 
seus laterals, així com cadires i taules de complement. 

Article 24 

a) Queda prohibit deixar instal·lats els elements enunciats en el punt anterior, sempre que no es 
troben presents els seus propietaris, amb la finalitat de tindre reservat un lloc en la platja/cala. 

b) Els empleats municipals o la policia local podran retirar els elements instal·lats irregularment, i 
dipositar-los en les dependències municipals. 

c) Una vegada retirats aquests elements o dipositats en les dependències municipals, només 
podran ser retornats als seus amos quan presenten un justificant que acredite la seua propietat. 

d) Independentment del que s’ha establit anteriorment, l'infractor haurà de fer efectiva la sanció, si 
és el cas, abans de retirar els utensilis de les dependències municipals. 

Article 25 

Qualsevol tipus d'ocupació de platja/cala, haurà de disposar d'autorització expressa de l'autoritat 
competent. 

CAPÍTOL VI 

DE LA VARADA D’EMBARCACIONS 



 

  

Article 26 

a) D'acord amb el que disposa el Reglament General de Costes, en les zones de bany, 
degudament abalisades, estarà prohibida la navegació esportiva i d'esbarjo així com la utilització 
de qualsevol tipus d'embarcació o mitjà flotant mogut a motor o a vela. El llançament o la varada 
d'embarcacions haurà de fer-se a través de canals degudament senyalitzats. 

Aquesta prohibició, no serà aplicable a aquelles embarcacions oficials o mitjans que s'utilitzen per 
a la realització dels serveis de neteja de residus flotants, vigilància, salvament, socorrisme i 
seguretat. Aquestes, no hauran de superar la velocitat de tres nusos, excepte causa de força 
major o salvament, i s’adoptaran en aquest cas les precaucions necessàries per a evitar riscos a 
la seguretat de les persones o a la navegació marítima. 

b) En els trams de costa que no estiguen abalisats com a zona de bany, s'entendrà que aquesta 
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. 

c) L'Ajuntament podrà establir zones de llançament-varada o zones nàutiques, i les senyalitzarà 
convenientment. Les embarcacions a motor o vela hauran d'utilitzar aquestes zones nàutiques 
obligatòriament. L’Ajuntament de Dénia podrà abalisar zones per a embarcacions o mitjans 
flotants a vela exclusivament, segons l'informe previ de capitania marítima sobre els projectes 
d'abalisament proposats. 

Article 27 

a) Queda prohibida l'ocupació d'espai públic sense autorització, així com l'abandonament en zona 
pública d'objectes, artefactes, elements que s'enuncien a continuació: embarcacions, remolcs, 
taules de windsurf, veles, hidropedals, motos aquàtiques, rems i similars. 

El dipòsit d'embarcacions en la platja, que compte amb la deguda autorització, es farà de manera 
que no obstaculitze el pas dels vehicles de neteja i la correcta realització d'aquests treballs, i serà 
sempre en la franja de sis metres, mesurada des de la mateixa línia de les propietats cap a la mar. 

b) En aquests casos l’autoritat competent alçarà acta descriptiva de la situació, característica de 
l'artefacte, objecte o element i titularitat. 

En aquests casos l'autoritat competent procedirà a l'aixecament de l'acta respectiva descriptiva de 
la situació, característica de l'artefacte, objecte o element i titularitat. A continuació, es requerirà a 
l'infractor, titular, perquè retire l'element en qüestió en un termini de 24 hores, i s’indicarà, a 
manera d'advertiment i en el mateix requeriment, que en cas d'incompliment, servirà el 
requeriment d'ordre d'execució de la retirada immediata per incompliment una vegada 
transcorregudes les 24 hores abans indicades, i s’efectuarà de forma subsidiària per l’Ajuntament 
de Dénia i amb repercussió dels costos municipals a càrrec de l'infractor titular, dipositant-se en 
recinte municipal. 

c) En cas que siga impossible el requeriment, malgrat tindre identificat a l'infractor titular, si aquest 
no es pot localitzar, es procedirà de forma cautelar a la retirada, i es farà constar aquesta 
circumstància en l’acta, així mateix s’exposarà en el tauler d'anuncis de la web municipal eixa 
mesura de retirada. 

d) En cas que no existisca mitjà identificatiu de la titularitat de l'objecte, artefacte o element, es 
reflectirà en l'acta aquests extrems i quedarà facultat o facultada l'agent d'autoritat per a retirar a 



 

  

manera de mesura cautelar els objectes, artefactes, elements abans enunciats i el seu dipòsit en 
el recinte municipal habilitat per a aquests efectes. 

e) En tots els casos abans relatats que no estiga present l'infractor o titular, en el moment que el 
servei municipal retire l'objecte, artefacte o element, es publicarà en el tauler d'anuncis de la web 
municipal perquè en prenguen coneixement. 

f) No obstant el que es disposa en els apartats anteriors, quan l'objecte, artefacte o element, no 
reunisca les condicions funcionals o estiga deteriorat, es procedirà d’acord a la legislació en 
matèria de residus. 

Article 28 

Totes les embarcacions que naveguen per la costa han de complir en tot moment les normes 
establides sobre aquest tema per la Capitania Marítima corresponent, i s’inclouen les 
embarcacions de salvament i rescat, així com qualsevol embarcació de servei estatal, autonòmic o 
local. 

CAPÍTOL VII 

DE LA PRÀCTICA DE JOCS I ESPORTS EN LA ZONA DE BANY 

Article 29 

a) El passeig, l'estada o el bany en la platja o en la mar, tenen preferència sobre qualsevol altre 
ús. 

b) El desenvolupament d'activitats, com jocs de pilota, pales i altres exercicis es podran realitzar 
sempre que no suposen una molèstia per a la resta dels usuaris o que la dimensió de la platja ho 
permeta. 

c) Queden exceptuades de la prohibició, les activitats culturals, esportives o lúdiques que els 
usuaris puguen realitzar en les zones que, amb caràcter permanent, tinga dedicades l’Ajuntament 
de Dénia a la pràctica de diversos esports, jocs infantils, etc., contingudes en el Pla 
d'Esdeveniments o Pla d'Ordenació de Platges o que estiguen degudament abalisades o siguen 
visibles a la resta d'usuaris. Aquesta excepció ho és exclusivament a l'ús normal o pacífic de la 
zona que es tracte. 

Article 30 

En les zones de bany o durant la temporada de bany, es podran habilitar canals, adequadament 
senyalitzats, per a l'accés de surf, windsurf, kitesurf o altres esports similars amb la finalitat d'evitar 
els danys que la seua pràctica poden causar a la resta d'usuaris. No obstant açò, qualsevol 
activitat esportiva que es realitze dins de l'horari permés, quedarà supeditada a l'absència 
d'usuaris en les zones d'aigua de bany on s'estiga practicant aquesta activitat. 

En les zones de bany, en cas excepcional, per exemple els concursos, podran autoritzar-se les 
pràctiques esportives esmentades. Els organitzadors i participants, hauran de respectar els llocs, 
horaris o condicions que establisca l’Ajuntament de Dénia. En aquests casos, la pràctica esportiva 
es farà en llocs degudament senyalitzats i amb caràcter temporal. 

TÍTOL IV. DELS EMPLAÇAMENTS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS I ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRIES 



 

  

CAPÍTOL I. RÈGIM GENERAL 

Article 31 

L'emplaçament de qualsevol tipus d'instal·lació haurà de comptar amb la preceptiva autorització 
municipal i reunir les condicions assenyalades amb caràcter general en aquesta ordenança i la 
legislació específica que regule l'activitat que es pretén exercir. 

És potestat de l’Ajuntament de Dénia, en exercici de les seues competències, i amb la finalitat 
d'aconseguir l'objectiu previst en aquesta ordenança, establir les zones on emplaçar i exercir els 
diferents serveis i activitats en l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança i sense perjudici del que 
pogueren disposar altres administracions competents en la matèria. 

Article 32 

Pel que fa a les concessions i llicències, aquesta ordenança es remet a les disposicions 
municipals ja existents sobre aquest tema i que regulen de forma especifica tots els requisits i 
condicions del seu atorgament. 

No es permetrà la delimitació, per part dels particulars, de la zona objecte de concessió. 

Tots els elements que s'instal·len en l'espai públic, objecte d'aquesta ordenança, hauran de 
respondre als requisits d'homologació d'acord amb la seua normativa específica de normalització. 
Aquest requeriment és preceptiu per a autoritzar la seua instal·lació. 

Article 33 

Serà obligació del titular o concessionari mantindre les instal·lacions i elements permanents en les 
degudes condicions de seguretat i higiene. A aquest efecte, disposarà de tots els complements 
mobiliaris per a la recollida i evacuació dels residus generats. 

Article 34 

S'han de respectar, en tot moment, els accessos per als vianants, escales d'accessos, llocs de 
salvament i socorrisme, rampes, etc. 

No es permetrà obra fixa en l'espai públic, objecte d'aquesta ordenança, excepte la prèviament 
autoritzada, ni deixar restes de qualsevol element utilitzat en l'activitat, una vegada finalitzat el 
termini d'autorització previst. 

Article 35 

Queda prohibida la publicitat a través de cartells, tanques, prospectes o per qualsevol mitjà, en la 
zona marítima i terrestre, llevat que compte amb la deguda autorització d’acord a la normativa 
d'aplicació. 

Article 36 

La concessionària d'hamaques haurà d'utilitzar elements no contaminants per al medi ambient. En 
aquest sentit, i en previsió de danys als usuaris, les hamaques estaran fetes amb materials 
diferents del ferro i l'alumini. 

CAPÍTOL II 



 

  

DE LES INSTAL·LACIONS DE SERVEIS DE TEMPORADA 

Article 37 

a) La forma d'adjudicació d'instal·lacions temporals de platges per part de l’Ajuntament de Dénia 
vindrà determinada per la forma de contractació local establida en els plecs de condicions 
economicoadministratives aprovats a aquest efecte, dins dels procediments establits en la 
legislació vigent en cada moment per a la contractació de les administracions públiques i les 
normes que la desenvolupen, així com les disposicions de règim local que hi siguen aplicables. 

b) L’Ajuntament de Dénia dins de l'àmbit dels interessos que li són propis, determinarà anualment, 
les necessitats existents d'instal·lacions temporals en les platges, i si escau, d'acord amb aquestes 
necessitats establirà el procediment legalment establit per a la gestió directa o indirecta d'aquests 
serveis. 

c) Les adjudicacions efectuades per a la gestió indirecta de l'explotació de serveis temporals en 
les platges quedaran condicionades a l'autorització del Servei Provincial de Costes. 

Article 38 

a) Les diferents instal·lacions temporals de platges queden subjectes a la realització d'una acta de 
comprovació per part dels serveis municipals, prèvia a la posada en funcionament, per a 
comprovar la seua adequació al projecte pel qual va obtenir l'autorització, així com a les normes 
contemplades en aquest reglament i/o en el plec de condicions economicoadministratives i plec de 
condicions tècniques pel qual es regisquen. 

b) Els titulars de les instal·lacions temporals de platges han de presentar anualment amb 
anterioritat a l'inici del muntatge i explotació, tota la documentació prèvia sol·licitada i/ o 
necessària per a l'inici de l'activitat. 

c) Està prohibit procedir a l'obertura de la instal·lació sense haver aportat la documentació 
necessària ni haver-se sotmés a replanteig i comprovació de les instal·lacions. 

d) Els adjudicataris estan obligats a complir amb les dates autoritzades des de l'inici fins a la fi de 
la seua activitat. 

i) L'horari de funcionament dels establiments expenedors de menjars i begudes, denominats 
“xiringuitos”, es determina de 10 a 23 hores. El servei s'haurà de prestar de forma obligatòria d'11h 
a 23 h. 

f) La música exclusivament ambiental (amenitzar musicalment d’acord amb la definició realitzada 
per la legislació autonòmica en matèria d'espectacles públics) sí està permesa en les instal·lacions 
temporals de serveis d'hostaleria i restauració en la platja. Per a poder disposar d'aquesta, hauran 
de fer-ho constar expressament en la seua declaració responsable d'obertura, d’acord amb la 
normativa d'aplicació. 

g) Els concessionaris de les instal·lacions de serveis de temporada hauran de netejar diàriament 
l'espai ocupat per les instal·lacions i el seu entorn immediat, en aquest sentit, estan obligats a 
evitar que es produïsca acumulació de fem en la zona on estiguen implantats, per la qual cosa 
hauran de netejar i buidar les papereres amb la freqüència adequada a la intensitat d'ús, així com 
dipositar les restes en els contenidors habilitats. 



 

  

h) Es preveuran suficients dipòsits de deixalles i papereres en cada instal·lació, així com 
contenidors que seran buidats diàriament. 

i) Queda prohibit efectuar dipòsits o emmagatzematge de materials o estris a la vista dels usuaris 
de les platges. 

j) La zona d'influència de les instal·lacions temporals de platges, i amb major incidència, pel que fa 
als “xiringuitos”, haurà de romandre neta al llarg de tota la jornada, i s’extremarà aquesta neteja en 
finalitzar la mateixa. Aquesta zona d'influència queda clarament definida per la procedència de les 
restes dipositades. 

k) Les restes produïdes per la neteja de les instal·lacions temporals, hauran de dipositar-se en els 
contenidors de recollida de fem. 

l) Per a facilitar el trànsit i els treballs de la maquinària que realitza la neteja o qualsevol altra 
tasca, s'hauran de complir les observacions següents: 

- El mobiliari utilitzat pel “xiringuito”: taules, cadires, para-sols, etc., haurà de recollir-se al final de 
la jornada. 

- La mateixa norma regirà per a les hamaques i ombres. 

- Els elements fixos com pals etc., que s'instal·len per a qualsevol activitat: voleibol, etc., hauran 
d'instal·lar-se seguint les instruccions dels serveis municipals, i hauran de comptar amb la 
pertinent autorització de costes. 

m) En cap cas es permetrà l'abocament de les aigües residuals de les instal·lacions temporals, en 
concret, els “xiringuitos”, en la superfície. 

n) Només s'autoritza el servei de les begudes en gots d'un sol ús, pel perill que representa per als 
usuaris en aquest entorn. 

o) En referència a les begudes alcohòliques, es permetrà la venda de begudes alcohòliques. 

p) Els preus dels diferents serveis deuen estar segellats per l’Ajuntament de Dénia, a la disposició 
del públic i col·locats en un lloc visible. Es lliurarà el tiquet corresponent a petició de l'usuari, que 
especificarà el servei prestat. 

q) Hauran de disposar en tot moment de fulls de reclamacions i d’una persona responsable que 
puga atendre totes les reclamacions i consultes que desitgen formular els usuaris. 

r) Els titulars de les explotacions hauran de disposar d'un certificat sanitari de les instal·lacions. 

s) És necessari disposar d'un segur de responsabilitat civil i d'accidents per als usuaris, que haurà 
de mantenir-se en vigor durant l'explotació. 

t) Els llocs de surf, patins, vela i escola i/o lloguer de motos aquàtiques hauran d'obtenir 
autorització de funcionament per l'òrgan competent en matèria de Marina Mercant-Comandància 
de Marina. En tot cas, els titulars d’aquestes explotacions, hauran de fer l'abalisament dels canals 
de llançament i varada de les embarcacions o artefactes flotants mitjançant les marques laterals 
corresponents, segons les normes vigents de la Direcció General de la Marina Mercant. 



 

  

Aquests canals seran d'utilització obligatòria per a la varada i el llançament dels artefactes del 
titular de l'explotació, que haurà de fer compatible la seua utilització per embarcacions o artefactes 
flotants privats. 

u) De la mateixa manera, els llocs de plataforma aquàtica, surf o pàdel-surf, patins, vela i escola 
i/o lloguer de motos aquàtiques hauran de disposar d'una embarcació de salvament, per a 
cadascun dels serveis. 

v) Serà a compte i càrrec dels concessionaris, l'obtenció de tots aquells permisos, autoritzacions, 
drets d'enganxament i escomesa necessaris. 

w) Els titulars dels “xiringuitos” disposaran d'una instal·lació adjunta que consistirà en una cabina 
sanitària proveïda de lavabo, urinari o vàter, amb dipòsit de tractament efectiu, que serà situada a 
una distància d'entre 10 m i 30 m del “xiringuito” per als usuaris d’aquest. 

x) Totes les instal·lacions disposaran d'una farmaciola d'urgència. 

y) Les instal·lacions temporals disposaran de dos pals amb unitats de salvavides. 

z) L'execució i explotació de les instal·lacions es durà a terme sota l'exclusiu risc i responsabilitat 
del titular de la instal·lació. 

aa) Extingida l'autorització, l'adjudicatari tindrà dret a retirar fora del domini públic i de la seua zona 
de servitud, les instal·lacions corresponents, i estarà obligat a aquesta retirada en el termini de 
cinc dies, quan així ho determine el Servei Provincial de Costes, i en tot cas, al final de la 
temporada adjudicada, així com a restaurar la realitat física alterada en el mateix termini de temps. 
En cas de no complir amb aquestes indicacions, l’Ajuntament de Dénia, prèvia audiència de 
l'adjudicatari, procedirà subsidiàriament a la retirada de les restes amb càrrec a la fiança 
dipositada per aquest. 

bb) La tipologia de les instal·lacions haurà d'harmonitzar amb l'entorn amb materials adequats i de 
bona qualitat, aspecte estètic i bon estat de conservació. 

cc) Els espais autoritzats per a ombres, para-sols, hamaques o gandules, seran assenyalats en 
els seus vèrtexs mitjançant jalons encastats que es mantinguen permanentment durant la 
temporada. 
 
dd) Està expressament prohibida la cessió o traspàs de l'explotació adjudicada.  

ee) Els adjudicataris estan obligats al compliment de les obligacions que es deriven de la seua 
activitat, per exemple Seguretat Social, prevenció de riscos laborals, responsabilitat civil, consum, 
sanitat, tributs i altres que establisquen les normes d'aplicació, sense que l’Ajuntament de Dénia 
siga responsable ni directa ni subsidiàriament de l'incompliment d’aquestes obligacions. 

CAPÍTOL III 

DEL PLA D'ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS TEMPORALS EXTRAORDINÀRIES 

Article 39 

Es consideren activitats o instal·lacions temporals extraordinàries en les platges aquelles que, 
d'acord amb la naturalesa de l'activitat i dirigides als usuaris de les platges, es realitzen de manera 
ocasional, amb data i espai determinat. 



 

  

Article 40 

La realització de qualsevol activitat o instal·lació temporal extraordinària en les platges de Dénia 
quedarà subjecta a l'obtenció d'autorització administrativa municipal, sense perjudici de 
l'autorització del Servei Provincial de Costes o una altra Administració amb competència en la 
matèria. 

Article 41 

L'interessat que vullga fer qualsevol activitat qualificada com extraordinària, ho sol·licitarà 
mitjançant un escrit presentat en el Registre General d'Entrada de l’Ajuntament de Dénia, 
acompanyat d’una xicoteta memòria explicativa de l'activitat que es pretén realitzar. 

Article 42 

En qualsevol cas, entre la sol·licitud i la data per a la realització de l'activitat, ha d'haver-hi una 
antelació mínima de 30 dies. La resolució de la sol·licitud s'haurà d'adoptar en un termini màxim 
de 30 dies, sempre que l'interessat haja presentat la documentació requerida en termini. 

Article 43 

No obstant açò, quan concórreguen circumstàncies d'urgència i degudament motivades, aquest 
termini de trenta dies per a resoldre podrà reduir-se a la meitat. 

Article 44 

Les activitats organitzades o patrocinades pels diferents departaments de l’Ajuntament de Dénia i 
els seus organismes depenents, no estaran sotmeses a aquest procediment, sense perjudici que 
per conducte intern, acompanyat d'una xicoteta memòria, informen al Departament de Governació 
i al Departament de Turisme, així com a altres departaments que puguen veure's afectats amb 
l'activitat, amb antelació a la realització d’aquesta. Una vegada s'obtinga l'informe favorable 
d'aquests departaments, així com les autoritzacions, si és el cas, de Costes, s’autoritzarà aquesta 
activitat per part de la Junta de Govern Local. 

Article 45 

En cap cas, la publicitat estarà permesa en cap instal·lació o activitat temporal extraordinària, 
llevat que compte amb l'autorització de Costes. 

CAPÍTOL IV 

DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA I ALTRES ACTIVITATS LUCRATIVES 

Article 46 

Es considera venda no sedentària, la venda ambulant i la realitzada en punts no estables per 
venedors habituals o ocasionals. 

Aquesta venda, es regularà pel que es disposa en la corresponent ordenança per a l'exercici de la 
venda fora d'establiment comercial, en la seua modalitat de venda no sedentària, en el terme 
municipal de Dénia. 



 

  

Es prohibeix la venda no sedentària en tota la zona maritimoterrestre, excepte aquella que compte 
amb autorització expressa. 

Així mateix, queda prohibida la realització de qualsevol tipus d'activitat lucrativa, dins de les 
platges, cales i les seues zones adjacents, sense la corresponent autorització. 

Article 47 

L'autoritat municipal o els seus agents, podran requisar la mercaderia a aquelles persones no 
autoritzades que realitzen la venda de qualsevol tipus de mercaderia en la platja o cala. 

Una vegada retirada la mercaderia, aquesta només podrà ser retornada quan es presente un 
justificant que acredite la seua propietat, excepte el que es disposa per als productes peribles, que 
es destruiran en cas de decomís.  

Independentment del que s’ha expressat anteriorment, l'infractor haurà de fer efectiva la sanció 
abans de retirar la mercaderia de les dependències municipals. 

TÍTOL IV. 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 48 

En l'exercici de les competències de manteniment de platges que l’ordenació jurídica atribueix a 
l’Ajuntament de Dénia, i en relació a la neteja de les platges d'aquest terme municipal, es 
realitzaran les activitats següents: 

a) Neteja manual de l’arena. 

S'hauran d'arreplegar tots aquells residus que es troben fora de les papereres.  

b) Neteja de la zona de dunes o estructures vegetals existents. 

La neteja de les dunes existents en el tram de platja haurà de fer-se de forma manual, i s’haurà de 
tindre especial cura en no trepitjar les espècies vegetals existents. No es retirarà cap planta de les 
dunes. 

c) Neteja i manteniment de papereres. 

La neteja de les papereres inclourà: 

- Retirada de bosses i substitució per altres noves quan no es puguen reutilitzar. 

- Retirada dels residus que puguen ser dipositats al costat de les papereres. 

La neteja de les papereres serà realitzada amb draps. No podran utilitzar-se en cap moment 
productes químics o detergents.  

d) Manteniment i neteja de les infraestructures. 

Passarel·les 



 

  

Les passarel·les hauran de ser agranades per a eliminar l'arena que es diposita sobre elles i alçar-
se amb la finalitat d'eliminar els residus que poden caure a l'arena. No seran fregades mai amb 
productes químics. 

Rentapeus 

Hauran de netejar-se amb rasclets, i s’eliminaran les restes d'arena que existisquen sobre la seua 
superfície. 

No podran utilitzar-se per a la neteja detergents ni productes químics, excepte la desinfecció en 
matèria de legionel·losi dels rentapeus que funcionen amb aigua potable i el manteniment de 
superfície pel que fa al control de fongs. 

e) Neteja mecànica de la platja 

Les màquines que netegen les platges hauran de passar per les que són d'arena seca. 

Es respectaran les infraestructures dunars existents, i s’haurà de mantenir un mínim d'un metre de 
distància, per a evitar danyar les estructures vegetals existents. 

Es faran voltejos en l'arena mullada amb la finalitat d'evitar la proliferació de fongs o similars. 

S'estudiarà la possibilitat de deixar enfront de les estructures dunars, algunes zones d'acumulació 
moderada de posidònia oceànica a la vora. 

Les algues marines constitueixen un component natural de l'ecosistema marí. La zona costanera 
es considera com un medi ambient natural i viu, no solament com un ‘actiu’ de l'oferta recreativa 
local, que ha de mantenir-se net. Per això, la gestió de les algues en la platja haurà de fer-se de 
forma sensible, tant a les necessitats de les persones visitants com del manteniment de la 
biodiversitat litoral. 

Les algues marines són dipositades de forma natural per les marees i les ones en l'arena 
d'algunes platges: es tracta d’un fet inevitable i que ha de ser acceptat, sempre que no es 
convertisca en un clar perjudici per als usuaris de la platja. 

Això significa, en la pràctica, que ha d'evitar-se que s'acumulen fins a un punt en què puguen 
constituir un perill o resultar clarament desagradables per al públic. 

Només si arriba a fer-se totalment necessari retirar les algues o qualsevol altra vegetació (no 
protegida) marina, haurà de fer-se de forma sostenible amb el medi ambient, per exemple, les 
hauran de convertir en compost o fertilitzant. 

Així, en alguns llocs, es deixen assecar les algues marines per al seu ús posterior com a fertilitzant 
o com a estabilitzador de dunes. Com que aquesta constitueix una bona pràctica, no ha de ser 
descoratjada, encara que també és necessari assegurar que no cause perjudicis clars als usuaris 
de la platja. 

Les màquines de neteja de platges han d'allunyar-se 2 metres de les dunes i no podran utilitzar-se 
en èpoques de nidificació d'aus en les zones que es tinga constància d'existència d'espècies del 
catàleg de fauna amenaçada (en perill d'extinció i vulnerable). 

Article 49 



 

  

Es prohibeix qualsevol acte que poguera embrutar les nostres platges, i el responsable estarà 
obligat a la neteja immediata, sense perjudici de les sancions que pogueren derivar-se per aquests 
fets. 

Article 50 

L’Ajuntament de Dénia instal·larà papereres al llarg de tota la platja, segons les necessitats de 
cada zona o característiques d’aquesta. En cas que no es pogueren col·locar papereres en alguna 
platja per l’escassa amplària d’aquesta i risc que la mar les arrossegue, es col·locaran el més 
pròxim possible al seu accés. 

Article 51 

a) Es prohibeix als usuaris de la platja llançar qualsevol tipus de residu a la platja o a la mar, per 
exemple papers, restes de menjar, llandes, botelles, puntes de cigarret, corfes de pipes, etc., així 
com deixar abandonats mobles, carrets, palets, caixes, embalatges, etc; caldrà utilitzar les 
papereres o contenidors instal·lats per a aquesta finalitat. 

Es prohibeix utilitzar les papereres situades a la platja amb fem domèstic procedent de les llars. 

b) Aquests abocaments hauran de fer-se en les papereres que es troben distribuïdes per les 
platges i en els contenidors de RSU, vidre, paper, cartó i envasos lleugers que estaran en les 
proximitats dels accessos principals a totes les platges. 

c) Des de l'Ajuntament es realitzaran campanyes de conscienciació ciutadana per a evitar 
aquestes accions tan perjudicials per a tothom. Qualsevol infracció a aquest article serà 
sancionada, i l'infractor quedarà obligat a la recollida dels residus que haja llançat. 

Article 52 

Els serveis de temporada i tota ocupació de via o espai públic, objecte d'aquesta ordenança, 
hauran d'atenir-se als horaris establits per l'Ajuntament de Dénia per a dipositar el fem provinent 
del desenvolupament de la seua activitat, i es gestionaran d'acord amb les exigències de les 
normes ISO 9001 i/o 14001, si estigueren implantades. 

Article 53 

Pel que fa a la higiene personal, es prohibeix: 

a) L'evacuació (deposició, micció, etc) a la mar o a la platja. 

b) Llavar-se a la mar o a la platja utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol altre producte similar. 

En cas que s'instal·len lavabos públics s'utilitzaran correctament i es sancionarà un ús diferent al 
que els és propi, com jugar, netejar els estris de cuina, llavar-se utilitzant sabó, gel o xampú o 
qualsevol altre producte detergent, pintar, deteriorar, etc., sense perjudici de les responsabilitats 
d'una altra índole que puguen exigir-se pels actes comesos. 

Article 54 

a) En aquelles zones on es realitze algun tipus d'activitat, permanent o temporal, els responsables 
mantindran durant el seu exercici, les degudes condicions de neteja i salubritat. 



 

  

b) Amb la finalitat 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 el pas dels serveis de neteja 
dins del període horari que reglamentàriament s'establisca. 

Article 55 

L'evacuació dels residus referits en l'article 51, es farà obligatòriament en el tipus d'envasos i 
recipients normalitzats que s'establisquen. Aquests s'hauran de dipositar en els contenidors 
habilitats per a la recollida selectiva de residus disposats en el seu entorn. 

Article 56 

a) No està permés l'accés a les platges amb envasos de vidre. Amb aquesta mesura es pretén 
evitar el perill per als usuaris que suposa l'eventual trencament d'un d'aquests envasos. D'aquest 
apartat s'exclouen els envasos de vidre dels “xiringuitos”, els quals mai podran eixir de la zona de 
concessió de l'activitat, excepte per al seu dipòsit en els contenidors adequats. 

b) Els pescadors podran realitzar en les zones habilitades les seues faenes de neteja d'arts i estris 
així com el manteniment d'embarcacions, i dipositaran els residus que es produïsquen en els 
contenidors pròxims a la platja, immediatament després d'acabar aquestes tasques. 

c) Els qui vulneren aquestes prohibicions, a requeriment verbal dels agents de l'autoritat, hauran 
de retirar immediatament els residus i procedir al seu dipòsit, així com s'estableix en aquesta 
ordenança, sense perjudici de la sanció que els puga correspondre. 

Article 57 

Amb vista a la seguretat dels usuaris de les platges i al manteniment i higiene d’aquestes, es 
prohibeix: 

a) Fer foc directament en el sòl de la platja (arena, pedres o roques).  

b) L'ús de bombones de gas i/o líquids inflamables en les platges. S'exclou el subministrament 
d'excepció del combustible utilitzat per a proveir els motors de les embarcacions en les zones de 
varada, la manipulació dels quals haurà de fer-se amb les normes de seguretat més estrictes i 
sota la responsabilitat de la persona que ho realitze. 

c) Cuinar a la platja, excepte en els establiments autoritzats per a l’expedició de menjars i 
begudes. 

Article 58 

No es permetrà la venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques en passejos, zones 
de vianants adjacents i altres camins d'accés, excepte en els llocs en els quals estiga autoritzat. 

Article 59 

Els titulars dels serveis de temporada estan obligats a evitar que es produïsca acumulació de fem 
en la zona on estiguen implantats, per això hauran de netejar amb la freqüència adequada a la 
intensitat del seu ús, i dipositaran les restes en els contenidors habilitats a l’efecte. 

CAPÍTOL II  



 

  

DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES 

Article 60 

a) Els usuaris tindran 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. 

b) És per això que l'Ajuntament facilitarà, a qui així ho sol·licite, la informació actualitzada de les 
qualitats de les aigües de bany. 

L'Ajuntament donarà la publicitat necessària als informes sobre la qualitat de les aigües que 
s'emeten durant la temporada de bany. 

CAPÍTOL III. DE LA SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL 

Article 61 

L'Ajuntament o les diferents concessionàries de serveis en platges o unes altres, podran realitzar 
campanyes de sensibilització ambiental i protecció del medi ambient mitjançant les accions 
divulgatives que estime oportunes. 

TÍTOL V. DE LA VIGILÀNCIA, SALVAMENT, SOCORRISME I SEGURETAT EN LA PLATJA 

CAPÍTOL I  

DE LA VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME 

Article 62 

Segons les característiques dels sectors de platja que s’han de vigilar, s'habilitaran dos tipus de 
punts de vigilància de la zona de bany: 

a) Torres de vigilància. Són aquelles que per la seua altura i característiques constructives es 
podran disposar en sectors on l'afluència d'usuaris és alta o en horaris de màxima afluència. No 
obstant, es donarà el corresponent servei de vigilància i es procurarà l'ocupació de les torres de 
proximitat. 

b) Torres de proximitat. Són aquelles que es disposaran com a complement indispensable de les 
anteriors. La seua ubicació dependrà de les necessitats del servei de vigilància i a criteri de 
l’Ajuntament de Dénia. 

Article 63 

L'Ajuntament instal·larà els pals de senyalització de banderes en aquells llocs que permeten la 
seua visibilitat des dels accessos a la platja. 

L'Ajuntament instal·larà les torres que considere necessàries. 

En aquestes torres o llocs de salvament, s'instal·laran pals i senyalització que hissaran les 
banderes necessàries. 

Article 64. Prohibicions: 

a) Queda prohibit el bany quan es trobe hissada la bandera de color roig. 



 

  

Els qui vulneren la prohibició de banyar-se quan es trobe hissada la bandera de color roig, a 
requeriment verbal dels agents de l'autoritat o personal de salvament, deixaran de prendre el bany 
immediatament, sense perjudici de part de denúncia, per a la instrucció de l’expedient sancionador 
que corresponga. 

b) Queda prohibit capbussar-se des dels espigons, molls i qualsevol altra zona que puga suposar 
un risc per a la integritat física de les persones. 

c) El públic banyista queda obligat a seguir les recomanacions, orientacions i indicacions que per 
seguretat puguen realitzar els serveis de salvament i socorrisme, així com totes les disposicions 
existents o que els organismes competents puguen dictar. 

d) Les persones que desitgen banyar-se, fora de la temporada de bany o fora de l'horari establit 
per als serveis de salvament o socorrisme, ho faran sota la seua exclusiva responsabilitat. També 
ho faran sota la seua exclusiva responsabilitat, encara que es banyen dins de la temporada de 
bany i dins de l'horari establit pels serveis de salvament i socorrisme, aquelles persones que no 
seguisquen les orientacions o indicacions dels serveis de salvament i socorrisme, els que ho facen 
fora de zones abalisades per al bany o senyalitzades així mitjançant banderes, i els que actuen de 
forma negligent, així com els que ho facen en platges no vigilades o sense servei de salvament i 
socorrisme. 

Article 65 

Segons les necessitats i possibilitats en la prestació del servei, es podran utilitzar vehicles, 
embarcacions i motos aquàtiques de rescat, vehicles de logística i suport d'acord al que 
s’estableix en el Títol I d’aquesta ordenança. 

CAPÍTOL II  

DE LA SEGURETAT I ABALISAMENT 

Article 66 

Els abalisaments de les zones de bany que efectue l'Ajuntament en les platges, zones de bany i 
canals d'accés, hauran d'executar-se d'acord amb la normativa i disposicions vigents en la 
matèria. 

Article 67 

En cas que hi haja ratxes de vent, per a previndre possibles problemes de seguretat personal i 
col·lectiva, l'autoritat municipal competent, a través dels seus agents, podrà ordenar el tancament 
de tot tipus de para-sols, tendes de campanya, cadires, hamaques, etc. 

Igualment, es podrà ordenar la retirada d'aquells para-sols, cadires, hamaques, o qualsevol 
element disposat en el sòl de la platja que estiga oxidat o visiblement deteriorat per a evitar 
qualsevol tipus de possible dany físic o contaminació. 

L'autoritat municipal competent, a través dels agents de la Policia Local, per raons d'urgent 
necessitat, que puguen posar en perill la seguretat de les persones i/o béns, podrà adoptar les 
mesures necessàries i adequades, així com procedir al desallotjament de les zones de bany i 
platges, quan així estiga justificat. 



 

  

De la mateixa forma, podrà limitar o impedir el bany, d'acord amb la senyalització corresponent, 
quan la situació de la mar presente un estat que ho faça aconsellable. 

Les instruccions donades per l'autoritat municipal competent, a través dels seus agents de 
l'autoritat, per a garantir la seguretat ciutadana en les platges, cales i zones adjacents, referides 
en aquesta ordenança, així com per la reiterada vulneració de les normes d'ús i comportament 
establides, que puguen suposar un risc per a les persones i per a la resta d'usuaris, podran donar 
lloc a la remissió del corresponent atestat policial a l'autoritat judicial, per a la seua possible 
valoració com a infracció penal.  

TÍTOL V RÈGIM SANCIONADOR 

CAPÍTOL I 

INFRACCIONS 

Article 68 

L’Alcaldia-presidència sancionarà les infraccions de les normes d'aquesta ordenança dins de 
l'àmbit de les seues competències, prèvia incoació de l’expedient que corresponga i en què es 
tindrà en compte les circumstàncies que concórreguen en cada cas. Tot açò, sense perjudici de 
passar el punt de culpa al Jutjat o remissió d'actuacions practicades a les autoritats competents, 
quan així ho determine la naturalesa de la infracció. 

Article 69 

A més de la imposició de la sanció que corresponga, l'Administració municipal ha d'adoptar les 
mesures pertinents per a la restauració de la realitat física alterada i l'ordre jurídic infringit, amb 
l'execució subsidiària, si escau, de les actuacions al càrrec de l'infractor. 

Article 70 

a) Les infraccions, tipificades en la legislació específica, seran sancionades amb les mesures i 
multes fixades per aquesta. 

b) Les infraccions a aquesta ordenança es classificaran en: 

- Lleus 

- Greus 

- Molt greus 

Article 71 

Són infraccions lleus: 

a) La realització d'activitats com a jocs de pilota, paletes o altres exercicis, en les zones i aigües 
de bany, que puguen molestar a la resta d'usuaris. 

b) L'incompliment de les normes de neteja per part de la persona usuària de la platja, que no es 
consideren greus en l'article següent. 



 

  

c) L'ús indegut de l'aigua de les dutxes i rentapeus, així com llavar-se en el mar o en la platja 
utilitzant sabó o qualsevol altre producte de neteja corporal. 

d) La presència d'animals domèstics en la platja en temporada de bany o fora de la temporada de 
bany sense els requisits legalment establits per a la seua tinença i circulació, llevat que per 
normativa especifica es regule un altre tipus de sanció. 

i) 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, amb la finalitat de 
tenir reservat un lloc en la platja. 

f) L'evacuació fisiològica en la mar o en la platja. 

g) La venda no sedentària, així com qualsevol altra activitat econòmica, lliurament de publicitat, 
massatges, fotografies, etc, sense autorització expressa, llevat que per normativa especifica es 
regule un altre tipus de sanció. 

h) La realització de publicitat a través de cartells o tanques o per mitjans acústics o audiovisuals, 
no permesa en la Llei de Costes. 

i) El dipòsit en les papereres d'objectes voluminosos com estoretes, para-sols, matalassets o 
qualsevol objecte similar. 

j) El dipòsit en les papereres de bosses de fem domiciliàries. 

k) Qualsevol tipus d'abocament a la mar, la seua ribera, platja, camins d'accés, aparcament, així 
com l'abandonament o dipòsit de runes en aquestes zones. 

l) La realització de qualsevol activitat en els camins d'accés a la platja com aparcament, dipòsit de 
materials etc., que impedisca l'accés a la platja de persones o vehicles que compten amb la 
corresponent autorització. 

m) L'incompliment dels apartats d), j), k), l), n), r), x), i), z, bb), cc), de l'article 36 i l'article 25. 

n) Les simples irregularitats en l'observació de les normes contingudes en aquesta ordenança i en 
la legislació sectorial que no tinguen transcendència directa per al medi natural ni per a la salut 
pública. 

o) Les comeses per qualsevol negligència similar, i com a responsables d’aquestes a títol de dol o 
culpa, sempre que l'alteració o risc per al medi natural o la salut pública siguen d'escassa entitat. 

p) Aquelles altres que, en raó dels criteris emprats en aquest article, meresquen la qualificació de 
lleus o que no procedisca la seua qualificació com a infraccions greus o molt greus. 

Article 72 

Són infraccions greus: 

a) Les que reben expressament aquesta qualificació en aquesta ordenança o en la legislació 
sectorial aplicable. 

b) Banyar-se quan estiga hissada la bandera roja. 



 

  

c) L'estacionament i la circulació no autoritzada de vehicles, així com els campaments i 
acampades. 

d) Fer foc en la platja, així com usar barbacoes, foguers, bombones de gas o altres utensilis per a 
fer foc, sense l'autorització corresponent. 

i) Practicar la pesca en lloc o en època no autoritzada i fora de l'horari establit, llevat que per 
normativa específica es regule un altre tipus de sanció. No obstant açò, també tindrà la 
consideració d'infracció greu, l'ús d'escopeta submarina o arpó així com qualsevol instrument de 
pesca que per la seua proximitat puga suposar risc per a la salut i seguretat de les persones. 

f) L'incompliment de les normes de neteja per part dels titulars dels serveis de temporada de la 
platja, o de qualsevol altra activitat autoritzada per l'òrgan competent. 

g) El dipòsit en papereres i similars de materials en combustió per part de les persones usuàries 
de les platges. 

h) La presència d'animals en la platja durant l'època de bany. 

i) La pràctica de surf, windsurf i altres esports similars incomplint les normes establides en aquesta 
ordenança. 

j) La varada o permanència d'embarcacions a motor, motos nàutiques i artefactes a vela, fora de 
les zones assenyalades i destinades per a aquesta finalitat, per un període superior a 15 dies en 
els mesos de juny, juliol i agost i de 30 dies en la resta de l'any, que no compten amb l'autorització 
corresponent.  

k) Dificultar, de manera intencionada, les funcions del servei públic de salvament arreplegades en 
aquesta ordenança. 

l) L'ús d'aparells sonors o instruments musicals quan pel seu volum de sonoritat causen molèsties, 
i queden acreditades, a les persones usuàries de les platges. 

m) L'incompliment dels requeriments específics que formule l'administració municipal, sempre que 
es produïsca per primera vegada. 

n) La resistència a facilitar informació o subministrar informació o documentació falsa, inexacta, 
incompleta o que induïsca a error, implícita o explícitament o prestar col·laboració a l'Administració 
municipal o als seus agents. 

o) L'abandonament d'aparells de pesca en la platja, que posen en risc, el bany i passeig en la 
platja. 

p) L'incompliment del que preveuen els apartats: b), c), i), f), g), h), i), m), o), p), q), s), t), o), w), 
aa), dd), ee) de l'article 36. 

q) La reincidència en la comissió de 3 infraccions lleus en els últims 5 anys. 

r) Aquelles altres que, en raó dels criteris emprats en aquest article, meresquen la qualificació de 
greus o que no procedisca la seua qualificació com a infraccions lleus o molt greus. 

Article 73 



 

  

Són infraccions molt greus: 

a) Les que reben expressament aquesta qualificació en aquesta ordenança o en la legislació 
sectorial aplicable. 

b) L'abocament i dipòsit de matèries que puguen produir contaminació i risc d'accidents. 

c) La realització de qualsevol ocupació amb instal·lació fixa o desmuntable sense que es compte 
amb la preceptiva autorització. 

d) La circulació d'embarcacions no autoritzades a distància inferior a 200 metres de la costa i la 
circulació d'embarcacions a motor o a vela dins de la zona abalisada reservada al bany. 

e) La pràctica del kitesurf incomplint les normes establides en aquesta ordenança. 

f) La causa de qualsevol tipus d'impacte negatiu sobre la fauna i flora tant litoral com marina. 

g) Les que es realitzen de forma conscient i deliberada, sempre que es produïsca un dany greu. 

h) L'incompliment reiterat dels requeriments específics formulats per l'administració municipal. 

i) La reincidència en la comissió de 3 faltes greus en els últims cinc anys. 

k) Aquelles altres que, en raó dels criteris emprats en el present article, meresquen la qualificació 
de molt greus o que no procedisca la seua qualificació com a infraccions lleus o greus. 

CAPÍTOL II 

SANCIONS 

Article 74 

Les sancions per infracció d’aquesta ordenança seran les següents: 

a) Infraccions lleus: multa fins a 300 euros. 

b) Infraccions greus: multa des de 751 fins a 1.500 euros. 

c) Infraccions molt greus: multa des d'1.501 fins a 3.000 euros. 

Les quanties que s'establisquen com a sancions es rebaixaran en un 50% per al cas que s'efectue 
el seu pagament dins dels trenta dies naturals comptats des de l'endemà de la notificació de 
l'acord d'inici del procediment administratiu sancionador. 

Article 75 

Pel que fa a la graduació de les sancions, es tindrà en compte: 

a) Quan les disposicions legals no establisquen una altra qualificació, la determinació del caràcter 
de les infraccions a aquesta ordenança dependrà de la possibilitat de produir un risc o perill per a 
la salut i seguretat de les persones, al medi ambient i a l'entorn, en general. 

b) En la fixació de les sancions es tindrà en compte, en tot cas, que la comissió de la infracció no 
resulte més beneficiosa per a l'infractor que el compliment de les normes infringides. 



 

  

c) Per a graduar la quantia i abast de la sanció s'atendrà a la naturalesa de la infracció, a la 
instantaneïtat, permanència i continuïtat d’aquesta, la reincidència, i aquells elements que puguen 
considerar-se com a atenuants i agreujants conforme a la normativa d'aplicació. 

Article 76 

Pel que fa a la responsabilitat: 

a) Són responsables de les sancions tipificades en aquesta ordenança, totes aquelles persones 
que hagueren participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguen persones físiques 
o persones jurídiques, així com, quan una Llei els reconega capacitat d'obrar, els grups d'afectats, 
les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms, que 
resulten responsables d’aquests a títol de dol o culpa.  

b) Són responsables, subsidiàriament, en cas que no es puga identificar als autors, els titulars o 
propietaris dels vehicles o embarcacions amb què es realitze la infracció en el tipus de no 
identificació. 

c) En relació als animals, serà responsable subsidiari la persona que en el moment de produir-se 
l'acció portara l'animal. 

d) Són responsables els titulars de les llicències o autoritzacions, quan per motiu de l'exercici d'un 
dret concedit per aquestes, realitze alguna de les infraccions tipificades en aquesta ordenança. 

i) La imposició de sancions segons aquesta ordenança no eximirà de les responsabilitats civil o 
penal o d'obligacions d'un altre tipus amb altres entitats. 

CAPÍTOL III 

COMPETÈNCIA I PROCEDIMENT 

Article 77 

El procediment aplicable a l'expedient sancionador serà el previst en l'article 127 i següents de la 
Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així 
com del Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora aprovat per Reial 
decret 1.398/1993, de 4 d'agost, i és l’òrgan competent per a la seua incoació i tramitació i per a la 
proposta de resolució, l'òrgan administratiu municipal que corresponga, d'ofici o a instàncies de 
tercers, o normes que les substituïsquen. 

Article 78 

La competència per a incoar i resoldre els expedients sancionadors, tant per faltes lleus com greus 
o molt greus, correspondrà a l'Alcaldia. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 1a 

Aquesta ordenança es considera complementària de les disposicions mediambientals i altres 
disposicions de rang superior, d'aplicació en la matèria, que es troben en vigor. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 2a 



 

  

L'aplicació i desenvolupament d'aquesta ordenança no podrà tindre cap incidència en la dotació 
de tots i cadascun dels capítols de despesa assignats a les diferents regidories delegades 
competents en la matèria i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i 
materials. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 3a 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA 

Queden derogades totes les disposicions del mateix i inferior rang que regulen les matèries 
contingudes en aquesta ordenança, quan s'oposen o contradiguen el seu contingut, en particular, 
el Reglament d'usos i aprofitament de les platges de Dénia existent fins hui, així com l'article 40 de 
l'Ordenança de tinença d'animals, aprovada en sessió plenària de l'Ajuntament de Dénia de data 
14 d'abril de 1994. 

DISPOSICIÓ FINAL 1a 

S'autoritza a la regidoria o regidories competents en les matèries regulades en aquesta ordenança 
per a desenvolupar les previsions que afecten els Serveis Municipals en platges. 

Així mateix, l'Ajuntament de Dénia, prèvies les consultes i informes dels departaments municipals 
competents, elaborarà un Pla d'usos de les platges de Dénia, en el qual es definiran, entre altres 
extrems, el caràcter de platja urbana o de platja natural de tota la costa de Dénia, i les possibilitats 
d'ús i conservació mediambiental de les platges.  

DISPOSICIÓ FINAL 2a 

Aquesta ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de trenta dies hàbils des de l'endemà 
a la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, en el cas de no produir-
se al·legacions i, en qualsevol cas, se seguirà per a la seua aprovació i entrada en vigor el que es 
disposa en l'article 49 i concordants de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 


