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Secció I - Objecte i règim jurídic
Article 1. Objecte.
La present Ordenança, a fi de protegir la salut pública i el medi ambient,
així com aconseguir una millora de la imatge turística del nostre litoral,
té per objecte:
a) Regular la utilització racional del litoral de Xilxes, conformat per les
seues platges, en termes acords amb la seua mateixa naturalesa,
els seus fins i amb el respecte al paisatge, al medi ambient i als
seus valors com a recurs turístic d'especial importància.
b) Assegurar la integritat i adequada conservació del litoral, adoptant,
si és el cas, les mesures de protecció i restauració necessàries.
c) Garantir l'ús públic de les platges i costes de Xilxes, regulant els
usos generals i els especials.
Article 2. Àmbit d'aplicació.
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Esta Ordenança afecta tots els usos i activitats susceptibles de ser
realitzades en les platges de Xilxes, sense detriment de les competències
d'altres Administracions en la matèria.
Article 3. Àmbit territorial.
L'àmbit territorial està comprés per tot el litoral marítim terrestre del
municipi de Xilxes.
Article 4. Règim jurídic.
L'Ajuntament de Xilxes, dins de l'àmbit de gestió dels propis interessos
municipals i amb plena capacitat per al compliment dels seus fins, regula
els diferents aspectes i usos de les seues platges, d'acord amb les
competències establides en la Llei Reguladora de les Bases del Règim
Local (Llei 7/1985, de 2 d'abril), la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de
Costes, Reial Decret 876/2014, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de Costes, la present Ordenança i la resta de normes
de caràcter estatal, autonòmic i municipal.
Article 5. Competències municipals.
D'acord amb l'article 115 de la Llei de Costes, les competències
municipals, en els termes previstos per la legislació que dicten les
comunitats autònomes, podran comprendre els punts següents:
a) Informar les delimitacions del domini públic marítim terrestre.
b) Informar les sol·licituds de reserves, adscripcions, autoritzacions i
concessions per a l'ocupació i aprofitament del domini públic
maritimoterrestre.

d) Mantindre les platges i llocs públics de bany en les degudes
condicions de neteja, higiene i salubritat, així com vigilar
l'observança de les normes i instruccions dictades per
l'Administració de l'Estat sobre salvament i seguretat de les vides
humanes.

Secció II - Règim d'utilització
Article 6. Caràcter demanial de les platges.
1. Les platges del terme municipal de Xilxes constituïxen béns de
domini públic maritimoterrestre estatal.
2. S'establix l'ús públic comú general de les platges, i no seran d'ús
privat, sense perjuí del que establix la Llei de Costes i en el seu
Reglament sobre les reserves demanials.
3. Les instal·lacions que en elles es permeten seran de lliure accés
públic, llevat que per raons de policia, d'economia o altres d'interés
públic, degudament justificades, s'autoritzen altres modalitats d'ús.
Article 7. Usos comuns generals.
AYUNTAMIENTO DE CHILCHES - AJUNTAMENT DE CHILCHES/XILXES
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c) Explotar, si és el cas, els servicis de temporada que puguen
establir-se en les platges per qualsevol de les formes de gestió
directa o indirecta prevista en la legislació de Règim Local.
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Es consideren com a usos generals aquells que objectivament es
caracteritzen per l'absència de circumstàncies singulars d'intensitat,
perillositat o rendibilitat, per no implicar ocupació per mitjà d'obres o
instal·lacions i per ajustar-se a la naturalesa del bé, no originant
alteració, transformació ni consumació del bé. L'ús comú general es
caracteritza per ser lliure, públic i gratuït, no tractant-se d'un numerus
clausus, destacant-se els usos de passejar, estar, banyar-se, navegar, etc.
Article 8. Usos especials.
Es consideren com a usos especials aquells usos en què es donen
circumstàncies singulars d'intensitat, perillositat o rendibilitat, o per
implicar ocupació per mitjà d'obres o instal·lacions i no ajustar-se a la
naturalesa del bé. Estos usos requerixen títol habilitant o autorització del
Servici Provincial de Costes, tal com queda regulat en la Llei de Costes i
Reglament que la desenrotlla. L'Ajuntament de Xilxes, exigirà dins de
l'àmbit de les seues competències, l'obtenció d'autorització administrativa
municipal per a la realització de qualsevol activitat o instal·lació
extraordinària en les platges de Xilxes, sense perjuí de l'obtenció de
l'autorització del Servici Provincial de Costes o una altra Administració
amb competències segons l'activitat referida.
Article 9. Divisió per zones.
1. Per al millor aprofitament comú i general de les Platges, l'espai que
cada una ocupa podrà dividir-se en tres punts:
a) Zona de Servicis.
b) Zona de Repòs.
2. En la zona delimitada com de Servicis, s'establiran els denominats
de temporada que puguen gestionar-se de forma directa o indirecta
per l'administració municipal. Amb este fi, l'òrgan municipal
competent especificarà els servicis que en cada temporada puguen
establir-se i la gestió dels mateixos.
3. En les zones delimitades com de repòs es mantindrà la platja lliure
de tota ocupació, permetent únicament la col·locació d'ombrel·les,
que podran ser portades pels usuaris de les platges o bé llogades
pels servicis que amb este fi puguen establir-se en la forma prevista
en l'apartat anterior. En esta zona es garantix en tot moment l'ús
comú i general de les platges.
4. La zona delimitada com de banys comprendrà la franja contigu amb
el mar, i servirà d'accés sense solució de continuïtat al propi mar
que banya la platja.
En cas de platges urbanes estes estaran degudament abalisades
distingint-se les balises exteriors que delimiten la zona de bany de
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c) Zona Activa de Banys.
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la zona de navegació i activitats nàutiques, a 200 metres. de la
Costa i col·locades i els carrils d'entrada i eixida d'embarcacions
que se situaren perpendicularment a la costa, davant o el més
pròxim a la posta sanitària de salvament i socorrisme, tindran una
longitud de 150-200 metres i
l'amplària de la qual permeta
maniobrar les embarcacions de salvament i socorrisme i aquelles
altres que pogueren utilitzar-los.
La zona activa de banys existirà en una franja de 6 metres al llarg
de cada una de les platges des de la vora del mar fins a la zona de
repòs. La dita franja en la mesura que siga possible haurà de
respectar-se, sense ser de compliment obligatori per a aquelles
activitats que no generen molèsties ni impediment per a accedir a
l'aigua o passejar per la vora d'esta. En aquelles zones on la zona
de repòs i la zona activa siguen més limitades en metres, la dita
franja per a la zona activa podrà no excedir en estos casos dels 3- 4
metres.
La dita zona podrà ser de compliment obligatori en aquells casos
que l'Ajuntament de Xilxes ho considere per situació extraordinària
o necessària, per a estos casos la zona sempre serà abalisada.
Article 10. Principis generals d'ús de les platges.
Els principis a regir respecte als usos comuns i aquells que tenen la
consideració d'especials, als efectes d'allò que s'ha establit pel Reglament
de Costes, s'ajusten al següent:

2. Els usos que tinguen especials circumstàncies d'intensitat,
perillositat o rendibilitat i els que requerisquen l'execució d'obres i
instal·lacions només podran emparar-se en l'existència de reserva,
adscripció, autorització i concessió, amb subjecció al que preveu
esta Ordenança, en altres especials, si és el cas, i en les normes
generals o específiques corresponents, sense que puga invocar-se
cap dret en virtut d'usucapió, siga quin siga el temps transcorregut.
3. Únicament es podrà permetre l'ocupació del domini públic marítim
terrestre per a aquelles activitats o instal·lacions que per la seua
naturalesa, no puguen tindre una altra ubicació.
4. Les activitats o instal·lacions a què es referix l'apartat anterior són:
a) Les que exercixen una funció o presten un servici que, per les
seues característiques, requerisquen l'ocupació del domini
públic maritimoterrestre.
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1. Serà lliure, pública i gratuïta per als usos comuns generals i acords
amb la naturalesa d'aquell, com ara passejar, estar, banyar-se. La
utilització del domini públic maritimoterrestre i, en tot cas, del mar
i la seua ribera, navegar, embarcar i desembarcar, encallar, pescar
i altres actes semblants que no requerisquen obres i instal·lacions
de cap tipus i que es realitzen d'acord amb les lleis i reglaments o
normes aprovades d'acord amb esta Ordenança.
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b) Les de servici públic que, per la configuració física del tram de
costa en què siga necessari el seu emplaçament, no puguen
ubicar-se en els terrenys contigus amb el dit domini.
c) En tot cas, l'ocupació haurà de ser la mínima possible.
5. Queda prohibit efectuar qualsevol activitat en els camins d'accés a
la platja, com ara aparcament, depòsit de materials, etc., que
impedisca l'accés a la platja de persones, o vehicles que compten
amb la procedent autorització.
Article 11. Situacions anormals.
1. 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, en la mesura que jutge necessària per a
la protecció i seguretat dels béns i persones afectades. Per a les
indemnitzacions corresponents caldrà ajustar-se al que disposa la
Llei d'Expropiació Forçosa.
2. 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 este tancament puga donar lloc
a cap tipus d'indemnització.
1. Les Empreses subministradores d'energia elèctrica, aigua, gas i
telefonia exigiran per a la contractació dels seus respectius servicis
la presentació del títol administratiu requerit segons la Llei de
Costes per a la realització de les obres o instal·lacions en les
platges, zona marítim-terrestre o mar.
2. Les empreses subministradores conservaran una còpia de la
concessió o autorització corresponent per a la seua exhibició a
requeriment de l'Administració competent.
Article 13. De l'Ús i utilització. Usos extraordinaris
I.

Del passeig marítim

1. En la dita zona queda prohibida com a norma general la circulació
de vehicles. S'inclouen les motocicletes, bicicletes.
2. Es podrà patinar sempre que no es faça en grups de més de 2
persones i a pas de persona.
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Article 12. Empreses subministradores.
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3. Per als animals domèstics i més concretament gossos, estos deuran
sempre anar lligats i controlats pels seus amos, establint mesures
preventives en cas de races perilloses i sempre estant al que
disposa la norma que regule la tinença i port d'este tipus d'animals.
4. Mai s'haurà de deixar entrar en els jardins a la mascota.
5. Es consideraren totes les activitats organitzades per l'Ajuntament o
per tercers i incloses en el Pla d'Explotació de Platges en cada
anualitat com d'ús ordinari.
6. Totes aquelles que no estiguen incloses en este Pla i que ocupen el
Domini Marítim Terrestre es consideraren extraordinàries i per a
poder realitzar-les els organitzadors, hauran de comptar amb
l'autorització de la Demarcació de Costes.
II.

Zona de servicis, zona de repòs i zona activa.

1. Es consideraren totes les activitats organitzades per l'Ajuntament o
per tercers i incloses en el Pla d'Explotació de Platges en cada
anualitat com d'ús ordinari.
2. Totes aquelles que no estiguen incloses en este Pla i que ocupen el
Domini Marítim Terrestre en la zona de servicis o de repòs es
consideraren extraordinàries i per a poder realitzar-les els
organitzadors hauran de comunicar-ho a l'Ajuntament de Xilxes a
través del Departament de Turisme i Gestió de Platges qui
estudiarà cada cas per a comunicar posteriorment la posada en
marxa de l'activitat o sol·licitar a l'organitzador l'autorització de la
Demarcació de Costes.

4. Queden prohibides totes aquelles activitats o usos en les dites zones
que puguen afectar el funcionament normal dels servicis de
condicionament i neteja de platges, entre les 7:00 i les 11:00 hores.

Secció III - De la permanència d'animals en les platges
Article 14.
1. Queda prohibit el pas per la platja de ramats d'animals, l'entrada, la
tinença, estada o pas de qualsevol animal, i en concret gossos.
2. La infracció d'este article comportarà la corresponent sanció,
estant l'infractor a més obligat a la immediata retirada de l'animal.
3. El posseïdor de l'animal serà responsable dels danys, molèsties i
perjuís que ocasione a les persones, coses i al mig en general.
Havent de retirar immediatament excrements i restes deixats pels
animals
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3. Per als animals domèstics queda prohibida l'entrada en la zona de
servicis o de repòs o activa en cap concepte. Així com el bany en les
platges.
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4. En el no previst per esta ordenança haurà d'atendre's al que
disposa l'ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció
d'animals vigent.
5. Queda prohibit facilitar aliments als gossos i gats vagabunds en la
via pública, així com, depositar menjar amb la finalitat d'alimentar
animals.
Article 15.
Quan per festes, concursos, celebracions, etc., siga utilitzada la zona de
platja (Zona de Servici, Repòs i Activa) i açò supose la presència
d'animals, estos romandran en tot moment en les zones i llocs utilitzats i
autoritzats.
Article 16. Gossos per a salvament i gossos pigalls.
Es permet la presència de gossos destinats a treballs de salvament o
auxili a persones necessitades, quan les circumstàncies ho aconsellen.
Així mateix queda autoritzada la permanència de gossos pigalls. No
estarà autoritzat l'entrenament de gossos pigalls sense el permís
pertinent de l'Ajuntament.

Secció IV - De la pesca amb canya
Article 17. Condicions d'exercici.
La pesca amb canya des dels espigons estarà permesa sense limitacions
horàries, en el cas de la modalitat de suro, mai en les zones de bany
delimitades i prohibida amb canyes llançadores.

a) L'horari per a la seua pràctica serà durant els mesos de juny a
octubre de 22:00 hores a 7:00 hores i la resta de l'any es podrà
pescar lliurement, sempre que no es generen molèsties.
b) No obstant això, qualsevol activitat de pesca realitzada dins dels
horaris establits quedarà supeditada a l'absència d'usuaris en la
platja.
c) En cas de fires, concursos, etc., s'haurà de respectar pels
practicants d'esta activitat els llocs, horaris i condicions que
s'assenyalen pels responsables municipals.
d) Els que practiquen la pesca hauran de netejar perfectament la zona
ocupada i utilitzada i assegurar-se de no deixar objectes que
puguen produir danys a persones, podent ser sancionats els que no
compliren estes normes.
e) En la platja queda prohibit l'arreglament o preparació de peix, així
com el depòsit de desperdicis dels mateixos.
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La pesca amb canya en general des de les platges es regirà per les
normes següents:
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f) Quedarà prohibida la pesca des de la passarel·la-mirador, per ser
este un lloc destinat als usuaris i ciutadans com a zona d'esplai i
observació del mar i el paisatge.

Secció V - De les acampades, circulació de vehicles i
estacionament en les platges
Article 18. Prohibició d'estacionament i circulació.
1. Queda prohibit l'estacionament i la circulació no autoritzada de
vehicles de qualsevol tipus, de dos o més rodes, per tracció manual,
mecànica o animal en les platges.
2. S'eximixen de la prohibició anterior els vehicles d'urgència,
seguretat, vigilància de platges i servicis del municipi, com ara els
que procedixen a la neteja i manteniment de les platges, així com
els que en casos excepcionals i degudament justificats compten
amb autorització expressa d'este Ajuntament o un altre organisme
corresponent.
3. No es permet l'estacionament de vehicles amb una MMA superior a
6 tones, remolcs, semi-remolcs, vehicles articulats, camions tractor,
caravanes, autocaravanes, en les platges, vies públiques o en espais
adjacents de domini públic o privat no autoritzat especialment. Els
vehicles esmentats en el punt anterior hauran d'estacionar en
pàrquing habilitat per a este tipus de vehicles o en càmping.
Article 19. Prohibició d'acampades.
1. Queden prohibits els campaments i acampades de qualsevol índole
o duració en totes les platges del litoral marítim de Xilxes.

3. Queda terminantment prohibit la realització de qualsevol tipus de
foc, la preparació de menjars, barbacoes i altres de similars en les
platges i llocs annexos (passeig marítim), excepte en els casos i
llocs expressament autoritzats.
Article 20.
1. Les dites prohibicions s'aplicaran a tot el domini públic marítim
terrestre, excepte la d'estacionament i circulació de vehicles, que
afectarà les platges i passeig marítim.
2. Els que vulneren les prohibicions establides en els articles anteriors
hauran de desallotjar immediatament, a requeriment verbal dels
Agents de l'Administració, el domini públic ocupat, sense perjuí de
la instrucció d'expedient sancionador quan siga procedent. El
Servici Perifèric de Costes podrà interessar la col·laboració de la
força pública quan això siga necessari.
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2. S'entendrà per campament l'acampada organitzada dotada dels
servicis establits per la normativa vigent. S'entendrà per acampada
la instal·lació de tendes de campanya o de vehicles o remolcs
habitables, tendals, estructures de lona i la resta d'habitacles,
qualsevol que fossen els seus materials i formes.
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3. En cas de desobediència als requeriments de desallotjament
efectuats per l'autoritat competent personada a este efecte, podran
ser utilitzats els servicis de remolc, depòsits o altres necessaris que
seran a càrrec de l'infractor.

Secció VI - De la varada d'embarcacions
Article 21. Navegació.
En les zones de bany estarà prohibida la navegació esportiva i de
recreació, i la utilització de qualsevol tipus d'embarcació o mig flotant
mogut, a rem, vela o motor, incloses les taules de padel-surf i surf.
Podran utilitzar-se per les embarcacions, Pàdel Surfistes o Canoes que ho
necessitaren els canals abalisats d'entrada i eixida d'embarcacions,
sempre per a entrar o eixir, mai per a realitzar activitats.
Article 22. Depòsit.
Queda prohibit el depòsit en la platja d'embarcacions. L'Ajuntament
procedirà a la seua retirada sense considerar-se responsable dels
possibles desperfectes produïts en els treballs de retirada i
emmagatzematge si és procedent. Queden exceptuats els autoritzats en el
Pla d'Explotació de Platges.
Article 23.
Les embarcacions que apareguen en la vora per motiu de temporals,
hauran de ser retirades en el termini màxim de 24 hores. En cas de no
retirar-se en el dit termini, l'Ajuntament procedirà a la seua retirada,
seguint les mateixes indicacions que les indicades en l'article anterior.
Article 24. Concepte d'abandó.
a) Quan transcórreguen més de 7 dies des que l'embarcació haja sigut
depositada després de la seua retirada del domini marítim per
l'autoritat competent.
b) Quan romanga estacionada per un període superior a un mes en el
mateix lloc i present desperfectes que facen impossible el seu
desplaçament pels seus propis mitjans o li falten les plaques de
matriculació. En este cas tindrà el tractament de residu sòlid urbà
d'acord amb la normativa ambiental corresponent.
En el supòsit previst en l'apartat a), i en aquelles embarcacions que,
inclús tenint signes d'abandó, mantinguen la placa de matriculació o
disposen de qualsevol signe o marca visible que permeta la identificació
del seu titular, es requerirà a este, una vegada transcorreguts els
corresponents terminis, perquè en el termini de quinze dies retire
l'embarcació del depòsit, amb l'advertència que, en cas contrari, es
procedirà al seu tractament com a residu sòlid urbà.

9
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Es presumirà racionalment el seu abandó en els casos següents:
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Secció VII - De la publicitat
Article 25. Prohibicions.
1. Està prohibida la publicitat a través de cartells, tanques, octavilles,
per mitjans acústics o audiovisuals a excepció de les autoritzades.
Així mateix, en el mobiliari urbà o infraestructures de la zones de
servicis, de repòs i en el passeig marítim. La responsabilitat, si és el
cas, serà exigible a l'empresa anunciadora.
2. També estarà prohibit, siga quin siga el mig de difusió emprat,
l'anunci d'activitats en el domini públic maritimoterrestre que no
compten amb el corresponent títol administratiu o que no s'ajuste a
les seues condicions.
3. La publicitat no estarà permesa en cap instal·lació o activitat
temporal extraordinària.
4. La prohibició establida en els apartats anteriors és aplicable siga
quin siga l'emplaçament o mig de difusió, inclús per a la publicitat
realitzada des de l'aire.
5. No es consideraran com a publicitat els rètols indicadors dels
establiments, sempre que es col·loquen en la seua fatxada i no
suposen una reducció del camp visual.

Secció VIII - De la venda ambulant
Article 26.
1. Queda prohibida la venda ambulant i/o promocions comercials,
excepte les autoritzades.

3. Requisada la mercaderia, esta només podrà ser tornada quan es
presente per part d'interessat un justificant que acredite la seua
propietat.
4. En el no previst per esta ordenança s'aplicarà l'ordenança
municipal de venda no sedentària vigent.

Secció IX - dels jocs
Article 27. Pràctica de jocs.
La realització de qualsevol tipus de jocs, com de pilota, discos voladors,
vols de cometa i altres, que puguen molestar altres usuaris de les platges,
s'hauran de realitzar en zones lliures de manera que no es causen
molèsties ni danys a instal·lacions, mai hauran de realitzar-se en la zona
activa o de repòs, si en la zona de servicis i en les infraestructures
habilitades a tal fet.

Secció X - dels servicis de temporada en platges
Article 28.
AYUNTAMIENTO DE CHILCHES - AJUNTAMENT DE CHILCHES/XILXES
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2. La Policia Local podrà requisar la mercaderia a aquelles persones
que, sense llicència, realitzen la venda de qualsevol tipus d'article o
mercaderia en la platja o en el Passeig Marítim.
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En cap cas l'atorgament de les autoritzacions per a servicis de temporada
de platges pot desnaturalitzar el principi d'ús públic de les platges.
Article 29. Obres o instal·lacions no desmuntables.
L'ocupació dels béns de domini públic maritimoterrestre estatal amb
obres o instal·lacions no desmuntables així com la d'instal·lacions
desmuntables que per la seua naturalesa, finalitat o altres circumstàncies
requerisquen un termini d'ocupació superior a un any queden subjectes a
prèvia concessió atorgada per l'Administració de l'Estat. El procediment
per a l'atorgament de la concessió s'ajusta al que establix la Llei de
Costes i Reglament que la desenrotlla.

Secció Primera - Instal·lacions temporals de platges
Article 30. Sobre la seua adjudicació.
1. L'Ajuntament de Xilxes, dins de l'àmbit dels interessos que li són
propis,
determinarà
anualment,
les
necessitats
existents
d'instal·lacions temporals en les platges, i si és el cas, d'acord amb
estes necessitats establirà el procediment legalment establit per a
la gestió directa o indirecta dels dits servicis.
2. Les adjudicacions efectuades per a la gestió indirecta de
l'explotació de servicis temporals en les platges quedaran
condicionades a l'autorització del Servici Provincial de Costes.
3. Les autoritzacions s'atorgaran
intransferibles intervius.

amb

caràcter

personals

i

Article 31. Modificació d'autoritzacions i concessions.
Les autoritzacions i concessions podran ser modificades:
b) En cas de força major a petició del titular.
c) Quan ho exigisca
corresponents.

la

seua

adequació

als

plans

o

normes

Article 32. Obligacions comunes dels concessionaris.
1. Les diferents instal·lacions temporals de platges queden subjectes a
la realització per part dels servicis municipals d'una acta de
comprovació, prèvia a la posada en funcionament, a fi de comprovar
la seua adequació al projecte pel qual va obtindre l'autorització, així
com a les normes previstes en esta ordenança.
2. Els titulars de les instal·lacions temporals de platges deuen 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.
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a) Quan s'hagen alterat els supòsits determinants del seu atorgament.
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3. Els adjudicataris estan obligats a complir amb les
autoritzades des de l'inici fins al final de la seua activitat.

dates

4. Els titulars de les concessions estan obligats a ajustar el
funcionament de les seues instal·lacions als procediments i
instruccions que específicament s'establisquen pel Sistema de
Gestió implantat en les platges del municipi de Xilxes.
5. Hauran de disposar en tot moment de fulls de reclamacions i
persona responsable que puga atendre quantes reclamacions i
consultes desitgen formular els usuaris.
6. És necessari disposar d’una assegurança de responsabilitat civil i
d'accidents per als usuaris, que haurà de mantindre's en vigor
durant l'explotació.
7. Serà de compte i càrrec dels concessionaris, l'obtenció de tots
aquells permisos, autoritzacions, drets d'enganxada i connexió
necessaris.
8. Totes les instal·lacions
d'urgència i extintor.

deuen

de

disposar

d'una

farmaciola

9. L'execució i explotació de les instal·lacions es durà a terme baix
l'exclusiu risc i responsabilitat del titular de la instal·lació.
10.
Els adjudicataris estan obligats al compliment de quantes
obligacions es deriven de la seua activitat, com ara Seguretat
Social, prevenció de riscos laborals, responsabilitat civil, consum,
sanitat, tributs i la resta de que establisquen les normes d'aplicació,
sense que l'Ajuntament siga responsable ni directa ni
subsidiàriament de l'incompliment de les esmentades obligacions.

12.
Per a facilitar el trànsit i els treballs de la maquinària que
realitza els treballs de neteja o qualsevol altre menester, s'hauran
de complir les observacions següents:
a) El mobiliari utilitzat haurà de quedar arreplegat al final de la
jornada.
b) Els Elements fixos com a pals etc., que s'instal·len per a
qualsevol activitat: voleibol, ombrel·les, hamaques, etc. hauran
d'instal·lar-se seguint les instruccions dels servicis municipals.
13.
Queda prohibit efectuar depòsits o emmagatzematge de
materials o efectes a la vista dels usuaris de les platges.
14.
En cap cas es permetrà l'abocament de les aigües residuals
en la superfície.

AYUNTAMIENTO DE CHILCHES - AJUNTAMENT DE CHILCHES/XILXES
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11.
Hauran de procedir a la neteja diària de l'espai ocupat per
les instal·lacions i el seu entorn immediat, així com complir les
altres obligacions que sobre neteja es contenen en la present
ordenança.

AJUNTAMENT DE XILXES
AJUNTAMENT DE Xilxes
OG32 Ordenanza Reguladora de los Usos y Aprovechamientos de las
Playas de Chilches/Xilxes
v 2021.07.29

15.
Hauran de respectar els nivells de soroll assenyalats per la
normativa estatal i autonòmica sobre protecció de la contaminació
acústica vigent.
16.
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.
Article 33. Especificacions per a les instal·lacions d'esports nàutics.
1. Els titulars dels llocs de surf, patins, vela i escola i/o lloguer de
motos aquàtiques hauran d'obtindre autorització de funcionament
per l'òrgan competent en matèria de Marina Mercant-Comandància
de Marina.
2. En tot cas, els titulars de les explotacions referides, hauran de
realitzar l'abalisament dels canals de llançament i varada de les
embarcacions o artefactes flotants per mitjà de les marques laterals
corresponents, segons normes vigents de la Direcció General de la
Marina Mercant. Estos canals seran d'utilització obligatòria per a
varada i llançament dels artefactes del titular de l'Explotació, que
haurà de fer compatible la seua utilització per embarcacions o
artefactes flotants privats.
3. De la mateixa manera, els llocs de surf, patins, vela i escola i/o de
lloguer de motos aquàtiques hauran de disposar d'una embarcació
de salvament, para cada un dels servicis.
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 dita retirada en el termini de cinc dies, quan així ho
determine el Servici 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 estes indicacions,
l'Ajuntament, amb audiència prèvia de l'adjudicatari, procedirà
subsidiàriament a la retirada de les restes amb càrrec a la fiança
depositada per l'adjudicatari.
Article 35. Prohibició de cessió o traspàs.
Està expressament prohibida la cessió o traspàs de l'explotació
adjudicada, per haver sigut feta en consideració a les circumstàncies
especials del titular.

Secció Segona - Activitats temporals extraordinàries
Article
36.
Concepte
extraordinàries.

d'activitats

o

instal·lacions

temporals

Es consideren activitats o instal·lacions temporals extraordinàries en les
platges aquelles que d'acord amb la naturalesa de l'activitat i dirigides als
13
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Article 34. Extinció de l'autorització.
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usuaris de les platges, es realitzen de manera ocasional, amb data i espai
determinat.
Article 37. Necessitat d'autorització.
1. La realització de qualsevol activitat o instal·lació temporal
extraordinària en les platges de Xilxes quedarà subjecta a l'obtenció
d'autorització
administrativa
municipal,
sense
perjuí
de
l'autorització del Servici Provincial de Costes o una altra
Administració amb competència en la matèria referida.
2. Per a l'obtenció de l'autorització municipal l'interessat a efectuar
qualsevol activitat considerada com extraordinària ha de sol·licitarho per mitjà d'un escrit presentat en el Registre general d'Entrada
de l'Ajuntament, acompanyat de la documentació necessària, i amb
almenys cinc dies d'antelació a la data en què es pretenga realitzar
l'activitat.
Article 38. Concurrències de circumstàncies especials.
Quan concórreguen circumstàncies especials d'intensitat i gran afluència
possible d'usuaris, l'Ajuntament podrà incloure entre els requisits per a
l'obtenció de l'autorització de l'activitat, la instal·lació dels corresponents
w.c. químics per part de l'interessat.
Article 39. Activitats organitzades per l'Ajuntament.
Les activitats organitzades o patrocinades pels diferents departaments de
l'Ajuntament i organismes dependents d'este, no estaran sotmeses a este
procediment, sense perjuí que per conducte intern acompanyat d'una
xicoteta memòria informen el Departament competent amb antelació a la
realització de l'activitat.

Secció XI - De la neteja i higiene de les platges
En les platges del terme de Xilxes, la neteja de les mateixes serà
realitzada per gestió directa o indirecta per l'Ajuntament de Xilxes, amb
la freqüència i horaris previstos per a l'adequada prestació del servici.
Només es netejaran els arribazones d'algues, quan siguen una molèstia
insalubre, per olor, putrefacció o excessiva quantitat que motive
molèsties als usuaris-as de les platges.
Article 41. Dotació de papereres.
L'Ajuntament instal·larà
necessitats de cada zona.

papereres

en

les

platges,

atenent

a

les

Article 42. Manteniment d'Higiene i Salubritat.
Amb vista a mantindre la higiene i salubritat es vigilarà pel personal de
l'Ajuntament de Xilxes, i sota la direcció del Regidor/a delegat/a de
Platges, els abocaments i depòsits de materials que puguen produir
contaminants i riscos d'accidents, denunciant els infractors i adoptant les
mesures urgents per a impedir que es continuen produint actuacions
d'este tipus.
AYUNTAMIENTO DE CHILCHES - AJUNTAMENT DE CHILCHES/XILXES
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Article 40. Servici de neteja.
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Article 43. Tasques de neteja de platja.
1. Les tasques de neteja de les platges hauran de començar no abans
de les 07:00 i finalitzar en la mesura que siga possible els seus
treballs abans de les 11:00 del matí, minimitzant el soroll en la
mesura que siga possible fins a les 08:30 per a preservar el descans
de la població, amb rotacions temporals en cada una de les platges
al començar els treballs sobretot en la temporada estival.
2. Les tasques de neteja hauran d'extremar l'arreplegada de les restes
de la garbella.
En el cas que s'opte per la gestió indirecta, l'empresa adjudicatària de la
neteja de les platges haurà d'observar en tot moment allò que s'ha
estipulat en el Plec de Condicions pel qual va obtindre l'adjudicació, així
com les normes d'esta Ordenança.
Article 44. Concessions.
1. Els titulars de les concessions seran responsables de procedir a la
neteja diària de l'espai ocupat per les seues instal·lacions i el seu
entorn immediat.
2. Així mateix, la zona d'influència de les instal·lacions temporals de
platges, haurà de romandre neta al llarg de tota la jornada, havent
d'extremar esta neteja al finalitzar la mateixa.

4. Per a l'evacuació d'estos residus, així com les restes produïts per la
neteja de les instal·lacions temporals, hauran de depositar-se en els
contenidors d'arreplega de fem.
5. En cap cas facilitarà l'eixida de la seua concessió d'envasos de
vidre, gots i qualsevol tipus d'envàs que puga resultar perillós en
cas d'abandó o ruptura d'este en les platges.
Article 45. dels Usuaris.
1. Queda prohibit abandonar, depositar o, en general, abocar
qualsevol tipus de restes en les platges, camins d'accés,
aparcaments, etc. de manera que es realitzen fora de les papereres
i dels llocs habilitats per a això.
2. Queda expressament prohibit depositar en les papereres objectes
voluminosos com estoretes, ombrel·les, matalafets o qualsevol
objecte assimilable.
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3. Els concessionaris hauran de disposar de suficients depòsits de
desperdicis i papereres selectives en cada instal·lació, que hauran
de ser buidatges com a mínim diàriament, i en tot cas, amb la
freqüència necessària per a evitar l'acumulació de fems en dites
papereres.
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3. Queda prohibit depositar en les papereres les bosses de fem
domiciliari o de qualsevol instal·lació o empresa, podent ser
sancionat l'infractor.
4. Queda prohibit en totes les platges del municipi tots aquells
envasos de menjar o beguda que siguen de vidre (botelletes, pots
de conserves, gots, plats, etc.) i que per ruptura puguen ser
perillosos per a altres usuaris-as.
5. Queda prohibit fumar dins de les zones delimitades com a PLATGES
SENSE FUM, podent ser sancionades les dites conductes en cas
d'infringir la normativa.
Article 46.
El responsable de qualsevol acte que puga embrutar les nostres platges
estarà obligat a la neteja immediata, sense perjuí de les sancions que
pogueren derivar-se per tals fets.

Secció XII - Protecció del medi ambient
Article 47. Protecció del medi ambient
A fi de complir al que disposa la Llei de Costes, i en la normativa estatal i
autonòmica sobre avaluació d'impacte ambiental, no podran abocar-se
des de la terra, en el concepte de la qual s'inclouen també les platges,
directament o indirectament, substàncies i objectes que puguen portar
com a conseqüència perill per a la salut humana, perjudicar els recursos
vius i el sistema ecològic, ni reduir les possibilitats d'esplai ni
obstaculitzar altres usos legítims dels mars i platges.
Article 48. Prohibició d'abocaments.

2. Als efectes del que disposa l'apartat anterior les instal·lacions
desmuntables que es destinen a dotació de servicis de platges o
utilització de casetes que puguen autoritzar-se, hauran de disposar
dels sistemes precisos per a l'evacuació d'aigües residuals i fecals,
que hauran d'inspeccionar els servicis tècnics municipals, sense el
requisit dels quals no podran ser autoritzats.
3. Queda prohibit deixar fems en les platges, així com tirar pots,
soterrar puntes de cigarret en aquelles zones que es consideren
aptes per a fumar, o qualsevol acció que puga afectar la salubritat
de les platges.
4. Existiran zones on s'aconsella no fumar, les dites zones estaran
degudament senyalitzades “PLATJA SENSE FUM” i als efectes
previstos en l'apartat anterior, els Agents de la Policia Local i, si és
el cas, els treballadors-as dels servicis de Platges de l'Ajuntament,
podran requerir als usuaris de les platges que abandonen les dites
AYUNTAMIENTO DE CHILCHES - AJUNTAMENT DE CHILCHES/XILXES
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1. Està prohibit l'abocament de qualsevol substància que puga posar
en perill la salubritat pública en la platja, al mar i la seua ribera,
així com a la zona de servitud de protecció, excepte quan estos
siguen utilitzables com a farciments i estiguen degudament
autoritzats.
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zones, aquelles accions que no s'acomoden a la norma podran ser
sancionades.
Article 49. Barcos i contaminació.
1. Els barcos que naveguen per les platges de Xilxes o estiguen
assortint en la mateixa, disposaran dels mitjans de seguretat per a
evitar qualsevol fuga de cru, sense que puguen realitzar neteges de
fons.
En cas d'incompliment d'esta disposició que emana del vigent
ordenament jurídic, l'Administració municipal, a més de mantindre
un estret contacte amb l'Administració de l'Estat, que deté esta
competència amb caràcter exclusiu, podrà efectuar les
corresponents denúncies i exercitar les accions legals pertinents
per a exigir la reparació dels danys causats.
2. A fi d'evitar la invasió de marees negres en les platges d'este terme
municipal, l'Ajuntament de Xilxes, podrà exercir l'acció popular
regulada en l'article 125 de la Constitució Espanyola.
Article 50. Emissions acústiques.

2. Als efectes previstos en l'apartat anterior, els Agents de la Policia
Local i, si és el cas, els treballadors-as dels servicis de Platges de
l'Ajuntament, podran requerir als usuaris de les platges perquè
acomoden el volum de les emissions acústiques de qualsevol tipus
d'aparells al propi i tolerable, en condicions normals, per l'oïda
humana, aquelles accions que no s'acomoden a esta norma podran
ser sancionades.

Secció XIII - Salvament i vigilància de la platja
Article 51. Salvament i seguretat.
L'Ajuntament, en l'exercici de les seues competències, disposarà d'un
dispositiu de vigilància i salvament en les platges durant la temporada de
bany, valorant l'ocupació i perillositat, s'instal·laren llocs de salvament en
horari d'11 a 20 h.
Dita horària podrà ser modificat en condicions especials.
Article 52. Vigilància de la platja.
En les platges en què no existisquen llocs de salvament o cadira de
vigilància es disposarà de cartells informatius que alerten d'esta
circumstància.
Article 53. Indicacions del personal de salvament i socorrisme.
17
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1. No es permetrà l'ús d'aparells de música o instruments musicals
quan pel seu volum de sonoritat causen molèsties als altres usuaris
de la platja.
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Els llocs de vigilància disposaran d'equips de salvament per a poder
donar resposta al rescat i assistència de persones ja siga en les pròpies
platges on s'ubiquen o en les que no existisca equip de vigilància.
Article 54.
En les zones de bany existiran pals on es col·locarà per part del servici de
vigilància i salvament en platges durant el període de bany, una bandera,
la qual determinara les condicions de seguretat per al bany, atenent als
colors següents:
VERD, GROGA, ROJA per a senyalitzar l'estat del mar.
BANDERA DE
mol·luscos.

MEDUSES

per

a

senyalitzar

la

precaució

d'estos

BANDERA DE NEGRA per tancament de les platges en la seua totalitat.
Com a norma general entre les 11:00 i les 20:00 hores es considerarà
horari de bany i quedaran prohibides les activitats de surf, pàdel-surf i
canoa en esta franja horària.
a) BANDERA VERDA. Bany permés.
b) BANDERA GROGA. Bany permés, amb precaució.
No s'aconsella el bany amb matalafets, maneguins ni flotadors, així
mateix i mentres ondege la dita bandera s'aconsella romandre en la
vora o en zones on l'aigua no li sobrepasse la cintura (faça peu).
Si s'autoritza l'entrada a l'aigua sota la seua responsabilitat als
esportistes federats de natació en aigües obertes, natació i triatló, els
que hauran de facilitar als socorristes i/o policia local la seua llicència
federativa en vigor per la Federació de Natació de la seua Comunitat
Autònoma, Espanyola o Internacional.

En cap cas estarà permesa la pràctica del Surf, Pádel-Surf, Canoa.
c) BANDERA ROJA. Prohibició de bany. Excepcionalitat a la pràctica
del Surf.
Si s'autoritza l'entrada a l'aigua sota la seua responsabilitat als
esportistes federats de Surf, els que hauran de facilitar als socorristes
i/o policia local la seua llicència federativa en vigor per la Federació de
Surf de la seua Comunitat Autònoma, Espanyola o Internacional.
En cas de no disposar de llicència haurà d'esperar que no existisca
servici de Salvament o Socorrisme per a poder realitzar la dita
activitat.
En el moment que les condicions del mar canviaren i el servici de
Salvament i Socorrisme faça ondejar novament la Bandera Groc o
Verd, el surfista haurà d'abandonar la pràctica d'esta activitat
immediatament.
AYUNTAMIENTO DE CHILCHES - AJUNTAMENT DE CHILCHES/XILXES
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En cas de no disposar de llicència haurà d'esperar que no existisca
servici de Salvament o Socorrisme per a poder realitzar la dita
activitat.
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No s'autoritza la pràctica de pàdel-surf i canoa en condicions de
Bandera Roja.
d) BANDERA DE MEDUSES. Prohibició de bany.
Quan la quantitat de meduses siga prou significativa per a considerar
un perill per als banyistes, els socorristes ondejaren la dita bandera i
comunicaran per megafonia la circumstància per la qual es prohibix el
bany.
e) BANDERA NEGRA. Platja tancada sense accés públic.
Quan les circumstàncies per accident mediambiental, accident
marítim, analítiques per damunt dels paràmetres aptes per al bany i
qualsevol circumstància que poguera afectar els usuaris-as de les
platges, s'hissarà la bandera negra que obligarà a desallotjar les
platges.
Article 54.Bis.
Queda prohibit botar al mar des de la passarel·la-mirador per la seua
perillositat i per ser este un lloc destinat als usuaris i ciutadans com a
zona d'esplai i observació del mar i el paisatge.
Així mateix, queda prohibit botar al mar des de les esculleres o zones
rocoses per la seua perillositat.

Secció XIV - Infraccions i sancions
Article 55. Potestat sancionadora.
1. Sense perjuí de la competència sancionadora dels Òrgans de
l'Administració de l'Estat o de l'Administració Autonòmica, regulada
en la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i en el Reial Decret
876/2014, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General
de Costes, les infraccions al que preveu la present Ordenança seran
sancionades per l'Ajuntament de conformitat amb la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i pel Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
les Disposicions vigents en matèria de Règim Local.
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En el cas que algun usuari-a (excepte surfistes) procedira a banyar-se
amb l'existència de bandera roja, serà instat pels servicis de salvament, si
els haguera, que isca del mar. Si no acatara l'orde, serà reclamada la
presència de la Policia Local, perquè intervinga i es realitzen les
actuacions i diligències pertinents per a fer complir la prohibició del
bany.
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2. Sempre que l'Ajuntament tinguera coneixement de la comissió
d'alguna de les infraccions tipificades podrà iniciar l'oportú
expedient.
3. El procediment per a la imposició de les sancions serà l'establit en
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, sense perjuí de les especialitats
contingudes en la Llei 22/1988, de 28 de juliol i en el Reial Decret
876/2014, de 10 d'octubre.
Article 56.
Tota actuació que contradiga el present Reglament podrà donar lloc a:
1) L'adopció per part de l'Ajuntament de les mesures necessàries
perquè es procedisca a la restauració de l'orde jurídic infringit i de
la realitat física alterada o transformada com a conseqüència de
l'actuació il·legal.
2) La iniciació dels procediments de suspensió i anul·lació d'actes
administratius en què presumptament pogueren emparar-se
l'actuació il·legal.
3) La imposició de sancions als responsables, prèvia tramitació del
corresponent procediment sancionador, sense perjuí de les
possibles responsabilitats d'orde penal en què hagueren incorregut.
4) L'obligació de rescabalament de danys i indemnització dels perjuís
a càrrec dels que siguen declarats responsables.
Article 57.
En cap cas podrà l'Ajuntament deixar d'adoptar les mesures tendents a
reposar els béns afectats l'estat anterior a la producció de la situació
il·legal. Les sancions que s'aprecien s'imposaran amb independència de
les dites mesures.
1. Iniciat el procediment sancionador, l'Ajuntament podrà adoptar les
mesures provisionals que crega oportunes per a assegurar l'eficàcia
de la resolució que poguera recaure, si existiren elements de juí
suficients per a això.
2. No es podran dictar mesures provisionals que puguen causar perjuí
de difícil o impossible reparació als interessats o que impliquen
violació de drets emparats per les lleis.
Article 59. Infraccions.
1. Es consideraran responsables de les distintes infraccions les
persones físiques o jurídiques que porten a terme les activitats en
què aquelles consistixen.
2. Les infraccions es classifiquen en greus i lleus.
3. Es consideren infraccions greus:

AYUNTAMIENTO DE CHILCHES - AJUNTAMENT DE CHILCHES/XILXES
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a) L'execució no autoritzada d'obres i instal·lacions en el domini
públic marítim terrestre.
b) La realització de qualsevol activitat en els camins d'accés a la
platja com ara aparcament, depòsit de materials etc. que
impedisca l'accés a la platja de persones o vehicles que compten
amb la corresponent autorització.
c) La realització de qualsevol tipus d'abocament no autoritzat
d'aigües residuals al mar, la seua ribera, platja, camins d'accés,
aparcaments.
d) La reincidència en faltes lleus abans del termini establit per a la
seua prescripció.
e) El bany amb bandera roja, excepte surfistes acreditats amb
llicència federativa en vigor.
4. Tindran el caràcter d'infraccions lleus:
a) L'incompliment per part dels titulars de les instal·lacions
temporals de platges de les obligacions imposades respecte
d'això pels articles 34, 35 i 36 de la present Ordenança.
b) L'estacionament i la circulació no autoritzada de vehicles, així
com els campaments i acampades.
c) La navegació esportiva i de recreació, i la utilització de qualsevol
tipus d'embarcació o mig flotant mogut a rem, vela o motor en
les zones de bany degudament abalisades.
d'embarcacions

fora

dels

canals

e) La varada en la platja d'embarcacions per un període superior a
30 dies.
f) La realització de publicitat a través de cartells, tanques,
octavilles, per mitjans acústics o audiovisuals no autoritzada, així
com en mobiliari urbà vo infraestructures en platges.
g) La realització d'activitats de qualsevol índole o instal·lacions
temporals extraordinàries en les platges de Xilxes sense haver
comunicat i obtingut prèviament les autoritzacions necessàries.
h) El depòsit en les papereres d'objectes voluminosos o bosses de
fem incomplint el que preveu l'article 45 de la present
Ordenança.
i) Abandonar residus en les platges.
j) La tinença i permanència d'animals en les platges, excepte els
gossos destinats a treballs de salvament o auxili, així com els
gossos pigalls.
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d) El llançament o varada
degudament senyalitzats.
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k) L'abandó o depòsit de runes en el mar, la seua ribera, platja,
camins d'accés, aparcament.
l) La realització d'abocaments de qualsevol substància, excepte
d'aigües residuals, en la platja, al mar i la seua ribera, així com a
la zona de servitud de protecció, incomplint el que disposa
l'article 48 de la present Ordenança.
m) No respectar o reincidir fumant en les zones senyalitzades com a
PLATJA SENSE FUM.
n) Qualsevol altra infracció a la present Ordenança que no tinga el
caràcter de greu.
5. La reincidència en 3 o més faltes greus durant una mateixa
temporada podrà donar lloc a la caducitat de l'autorització, amb
audiència prèvia del titular de la mateixa.
Article 60. Circumstàncies agreujants i atenuants de la responsabilitat.
1. Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat dels culpables
de la infracció:
a) La utilització de violència o qualsevol altre tipus de coacció
sobre l'autoritat o funcionari públic encarregat del compliment
de la present Ordenança, o per mitjà de suborn.
b) L'haver-la comés alterant els supòsits de fet que presumptament
legitimaren l'actuació, o per mitjà de falsificació dels documents
en què s'acreditara el fonament legal de l'actuació.
2. Són circumstàncies la concurrència del
responsabilitat dels culpables de la infracció:

qual

atenuen

la

a) El no haver tingut intenció de causar un dany tan greu als
interessos públics o privats afectats pel fet il·legal.

3. Són circumstàncies que, segons cada cas, puguen atenuar o
agreujar la responsabilitat:
a) El major o menor benefici obtingut de la infracció o, si és el cas,
l'haver-la realitzat sense consideració cap al possible benefici
econòmic que de la mateixa es derivara.
b) El major o menor impacte ambiental provocat per la infracció.
Article 61. Sancions.
1. Les infraccions seran sancionades, prèvia tramitació d'expedient
sancionador a este efecte, amb multa pecuniària fins a les quanties
següents:
a. Infraccions lleus: multa de fins a 750 euros.
b. Infraccions greus: multa de fins a 1.500 euros.
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b) L'haver procedit el culpable a reparar o disminuir el dany
causat, abans de la iniciació de les actuacions sancionadores.
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2. Sense perjuí de la sanció administrativa que s'impose, l'infractor
estarà obligat a la restitució de les coses i reposició al seu estat
anterior, amb la indemnització dels danys irreparables i perjuís
causats, en el termini que en cada cas es fixe en la resolució
corresponent.
3. Caldrà ajustar-se a les regles d'aplicació de sancions regulades en
els articles 178 al 182 del Reglament General per a Desplegament i
Execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.
4. Si per raó de la infracció detectada la Corporació observara que ha
d'imposar-se una multa la quantia de la qual excedisca de la seua
competència, es donarà trasllat de l'expedient a l'Organisme
competent perquè procedisca a la instrucció i sanció corresponent.
5. La quantia de les sancions s'entendrà automàticament adaptada, en
la mateixa proporció en què siguen modificats els límits de la
potestat sancionadora de l'Ajuntament per la llei corresponent.

Disposició Final

La present Ordenança, aprovada per la Corporació Municipal, entrarà en
vigor després de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de
la Província i haja transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
mantenint-se vigent fins a la seua modificació o derogació.

DILIGÈNCIA.- La present Ordenança ha sigut aprovada provisionalment
per acord del Ple de l'Ajuntament adoptat en sessió celebrada el dia 27 de
maig de 2021, havent sigut elevat a definitiu per absència de
reclamacions i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Província de Castelló, nª 87, de data 22 de juliol de 2021.
A Xilxes, a 22 de juliol de 2021.
EL SECRETARI,
(Firmat electrònicament)

23

Cód. Validación: 7NWXRZ66LJACTZRM9PXPX7L3J | Verificación: https://xilxes.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 23

A Xilxes, a 02 de juny de 2021. L'ALCALDE,

