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TEXT REFÓS DE L'ORDENANÇA D’ÚS DE LES PLATGES DEL MUNICIPI DE CASTELLDEFELS. 
 
 
 
TÍTOL PRELIMINAR.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.  Objecte de l’ordenança 
 
1. Aquesta Ordenança té per objecte regular les condicions d’ús de les platges del municipi 
garantint el dret dels ciutadans a gaudir-les i a fer un ús públic del mar, de la seva ribera i de 
la resta de l’espai de domini públic i de les seves zones de protecció i servitud, d’acord amb 
les competències municipals atribuïdes a l’article 115 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de 
costes. 
 
2. Aquest ús i gaudi haurà de ser compatible amb l’obligació de l’administració de defensar i 
preservar-ne les característiques i elements mediambientals i paisatgístics i aconseguir 
mantenir un nivell de qualitat de les seves aigües i de la ribera del mar. 
 
Article 2.  Naturalesa i àmbit d’aplicació 
 
1. Aquesta Ordenança ha estat elaborada i aprovada tenint present que la platja del 
municipi forma un continu amb les dels altres municipis integrats a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, i com un instrument coordinat per a una acció conjunta i eficient i amb la finalitat 
d’assolir els objectius assenyalats a l’article 1. 
 
2. És àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança el domini públic maritimoterrestre, les seves 
zones de protecció i de servitud d’ús públic i el de la ribera del mar a l’àmbit territorial i 
competencial del municipi. 
 
Article 3.  Definicions 
 
Per a una millor comprensió terminològica, i d’acord amb la normativa estatal bàsica, així 
com la de caràcter autonòmic d’aplicació, s’entén com: 
 
a) Platges: les zones de dipòsit de materials solts com sorres, graves i còdols, inclosos els 
talussos i dunes, amb vegetació o sense, formades per l’acció del mar o del vent marí i/o 
altres causes naturals o artificials.  
 
b) Zona de vegetació dunar: és l’espai de la sorra especialment fràgil on existeix cobertura 
vegetal continua o discontínua, amb o sense relleu dunar, situada a l’extrem més llunyà al 
mar, independentment de si està o no senyalitzada. 
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c) Aigües de bany: són les de caràcter marí en les quals el bany està expressament 
autoritzat o les que, com que no està prohibit, un número important de persones hi practica 
habitualment el bany. 
 
d) Zona de bany: és el lloc on es troben les aigües de bany de caràcter marí i els seus 
voltants que són part de la zona accessòria d’aquesta amb relació als usos turístics i 
recreatius. En tot cas, es considera com a zona de bany aquella que està correctament 
abalisada per aquest efecte. En els trams de costa que no estiguin abalisats es considera 
com a zona de bany la franja de mar contigua a la costa d’una amplada de 200 metres a la 
platja i de 50 metres en la resta de costa 
 
e) Zona de varada: és la destinada a l’estada, embarcament, desembarcament i 
manteniment d’embarcacions professionals i de lleure correctament llistades.  
 
f) Temporada de platja: és el període de temps en què es preveu una afluència important 
d’usuaris a la platja. Es considera temporada de platja el període establert en el Pla d’usos 
de la platja. 
 
Article 4.  Servitud de protecció 
 
1. La servitud de protecció és l’establerta a l’article 23 de la Llei de costes. 
 
2. Es poden autoritzar dins d’aquesta zona instal·lacions i activitats que per la seva 
naturalesa no puguin tenir una altre ubicació o realitzin un servei necessari o convenient per 
l’ús del domini públic. 
 
3. Cal que les activitats i usos públics o privats en els terrenys inclosos dins de la zona de 
servitud de protecció s’ajustin, en tot cas, a allò previst al planejament urbanístic vigent i 
que respectin qualsevol altra normativa que sigui d’aplicació. 
 
Article 5.  Servitud de trànsit 
 
La servitud de trànsit recau sobre una franja de sis metres, terra endins a partir del límit 
interior de la ribera del mar. Aquesta zona s’ha de deixar permanentment lliure per al pas 
públic de vianants i per als vehicles de vigilància i salvament, llevat dels espais especialment 
protegits. En llocs de trànsit difícil o perillós, aquesta amplada es pot ampliar tant com sigui 
necessari, fins a un màxim de 20 metres. 
 
Article 6.  Servitud d’accés al mar 
 
La servitud d’accés públic i gratuït al mar recau, en aquelles zones delimitades per la Llei de 
costes, el Pla d’usos o altres títols habilitants, dins de cada platja, en la longitud i amplada 
que demanin la seva naturalesa i la finalitat de l’accés. 
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TÍTOL PRIMER. NORMES D’ÚS 
 
Article 7.  Drets i deures dels usuaris 
 
1. Aquesta Ordenança regula els drets i deures dels veïns, habitants i visitants del municipi 
amb relació a l’ús del mar i de la seva ribera. Els usuaris de la zona de domini públic i la seva 
zona de protecció tenen el dret al manteniment i a la millora dels nivells de medi ambient i a 
la qualitat de vida exigibles d’acord amb l’ordenament vigent i amb aquesta Ordenança. 
 
2. Tots els usuaris tenen l’obligació d’utilitzar correctament l’espai públic regulat en aquesta 
Ordenança, així com les instal·lacions i el mobiliari urbà que hi hagi, d’acord amb la seva 
naturalesa, destí i finalitat, i respectar en qualsevol cas el dret que també tenen els altres 
usuaris a usar-lo i a gaudir-ne. 
 
3. Els usuaris tenen el dret a la informació ambiental, en els termes que estableix la 
legislació vigent sectorial d’aplicació. 
 
4. L’Ajuntament ha d’establir els mecanismes adients per atendre les reclamacions, 
denúncies o suggeriments dels usuaris i per exercir les accions que en cada cas escaiguin. 
 
5. Tots els usuaris tenen el deure de complir les normes contemplades en aquesta 
Ordenança i de denunciar els incompliments que presenciïn o dels quals tinguin 
coneixement cert. En general, tots els usuaris estan obligats, quant a la neteja de les platges 
i aigües de bany, a  observar una conducta que tendeixi a evitar-ne i prevenir-ne 
l’embrutiment. 
 
Article 8. Règim general d’utilització de la zona de domini públic maritimoterrestre 
 
1. La utilització de la zona de domini públic maritimoterrestre és lliure, pública i gratuïta per 
als usos comuns i en harmonia amb el tarannà d’activitats com passejar, estar-se, banyar-se, 
navegar, embarcar, desembarcar, varar, pescar, i altres actes semblants que no requereixin 
obres ni instal·lacions de cap tipus i que es realitzin segons les lleis i reglaments vigents, així 
com segons aquesta Ordenança. 
 
2. Únicament es pot autoritzar l’ocupació del domini públic maritimoterrestre per a aquelles 
activitats o instal·lacions que, per la seva naturalesa, no puguin tenir una altra ubicació. 
Aquestes activitats o instal·lacions han d’exercir una funció o realitzar un servei públic. 
 
3. Els embarcadors, rampes i altres tipus atracadors per a les embarcacions de qualsevol 
tipus, llevat dels artefactes flotants, no es poden ubicar fora de la zona de servei dels ports. 
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Article 9.  Règim d’utilització de les platges 
 
Les platges no són d’ús privat, sense perjudici d’allò que estableix la Llei de costes i el 
Reglament que la desenvolupa. 
 
Article 10.  Instal·lacions 
  
1. Les instal·lacions seran autoritzades pels preceptius títols habilitants o en el Pla d’usos, en 
què es dibuixarà la ubicació i ocupació de totes les instal·lacions i serveis. 
 
2. L’horari del servei d’aquestes instal·lacions serà l’establert als respectius títols habilitants 
o en el Pla d’usos, però per defecte és des de les 08.00 hores fins a les 22.00 hores. 
 
3. Les instal·lacions que s’autoritzin seran de lliure accés al públic, llevat que per raons de 
policia, d’economia i altres d’interès públic, correctament justificades, s’autoritzin altres 
modalitats d’ús. 
 
4. L’ocupació de la platja per a instal·lacions de qualsevol tipus, incloses les autoritzades pels 
serveis de temporada, no pot superar, en conjunt, la meitat de la superfície de la platja en 
plenamar un cop descomptada la superfície dels accessos, i s’ha de distribuir de forma 
homogènia al llarg de la platja. Aquesta ocupació serà la que determini el Pla d’usos de les 
platges i altres títols habilitants. 
 
5. El subjecte autoritzat de cada instal·lació serà responsable de tenir-la en bon estat i en 
perfectes condicions i de reposar-la, per raó d’envelliment per l’ús, si fos el cas, i a petició de 
l’Ajuntament. 
 
6. Les instal·lacions que donin un servei a l’usuari han de disposar del llistat de preus en un 
lloc ben visible i de la informació dels productes i serveis, en català, castellà i anglès. D’altra 
banda també han de disposar de fulls de reclamació a disposició del públic. 
 
Article 11.  Guinguetes o quioscs 
 
1. La instal·lació de guinguetes pel que fa a dimensions i distàncies amb relació a altres 
instal·lacions resta subjecta a les disposicions legals i reglamentàries pertinents. 
 
2. L’Ajuntament determina el nivell de serveis i d’equipaments que en cada cas consideri 
més adequat. En el cas que no estiguin equipats amb serveis d’aigua corrent ni connectats a 
la xarxa d’evacuació d’aigües residuals, es destinaran únicament i exclusivament a la venda 
de begudes, gelats i menjar servit en recipients d’un sol ús. 
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3. Per mantenir una uniformitat de totes les instal·lacions de les platges, les guinguetes i les 
terrasses han de ser del model homologat que s’estableixi o, si fos el cas, de qualsevol altre 
model que aprovés l’Ajuntament. 
 
Article 12.  Gandules, tendals i ombrel·les 
 
1. Les gandules, tendals i ombrel·les i el seu nombre han de ser les autoritzades al 
corresponent títol habilitant o al Pla d’usos i s’han de col·locar segons els acotaments 
dibuixats en els plànols d’aquest, i no se’n pot canviar la ubicació, modificar-ne l’ocupació ni 
incrementar-ne el nombre sense la corresponent autorització. 
 
2. Aquest material s’ha de recollir diàriament i col·locar al lloc previst a l’efecte. En cas de 
que no sigui utilitzat en la seva totalitat, el material ha de romandre recollit i ben col·locat. 
 
3. Cal deixar entre dues rengleres de gandules i tendals un pas lliure sense cap instal·lació 
que ha de ser com a màxim un metre i mig, i es pot variar segons l’amplada de cada platja. 
 
4. Aquest tipus d’instal·lacions no han de interrompre la servitud d’accés al mar amb cap 
tipus d’instal·lacions. També es cal deixar lliures les lleres de les rieres existents a la platja, 
les servituds de trànsit i la zona de vegetació dunar. 
 
5. Les ombrel·les han de tenir suports metàl·lics, de fusta o de plàstic, no punxants i sempre 
amb les correctes mesures de seguretat, sense desentonar amb l’aspecte general de la 
platja. No poden presentar cap tipus de publicitat. 
 
Article 13.  Artefactes flotants 
 
1. A la platja solament  es podrà autoritzar la varada d’artefactes flotants com patins, 
piragües i taules de surf, entre d’altres semblants. 
 
Els usuaris de patis hauran de portar armilles salvavides que hauran de ser subministrats 
pels concessionaris de l’autorització dels patins. 
 
2. Aquests artefactes han de realitzar l’entrada i la sortida pels canals corresponents a una 
velocitat màxima de 3 nusos i s’han d’allunyar a més de 100 metres de la riba del mar, sense 
sobrepassar els 250 metres. 
 
3. Es prohibeix el bany i l’estada en les zones destinades a varada i dins dels canals d’entrada 
i sortida que estiguin correctament balisats. 
 
4. El subjecte autoritzat ha d’informar els usuaris del dret preferent que tenen els banyistes 
a estar tranquils dins de les zones de bany. 
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5. El subjecte autoritzat haurà de demanar a les autoritats competents els permisos 
necessaris per a la navegació dels artefactes. 
 
Article 14.  Navegació esportiva i de lleure 
 
1. En les zones de bany abalisades queda prohibida la navegació esportiva i de lleure, i la 
utilització de qualsevol tipus d’embarcació o mitjà flotant mogut per vela o motor. Les 
entrades i sortides s’han de realitzar per mitjà dels canals correctament senyalitzats. 
 
2. En les zones de bany dels trams de costa que no estiguin abalisats, les embarcacions no 
poden navegar a una velocitat superior a 3 nusos, i han d’adoptar totes les precaucions 
necessàries per evitar situacions de risc respecte a la seguretat dels banyistes. Està prohibit 
el llençar qualsevol residu des de les embarcacions. 
 
3. Les varades d’aquest tipus d’embarcacions estaran dins dels clubs nàutics del municipi o 
dins dels ports esportius, i queda totalment prohibida la varada a la mateixa platja. 
 
4. Les escoles nàutiques tenen un espai reservat per a la recepció d’alumnes, però 
l’ensenyança s’ha de realitzar fora de les zones de bany. 
 
5. La practica del Kite-Surf està prohibida des de l'1 de juny fins el 30 de setembre a tota la 
platja, excepte que existeixi autorització municipal expressa. Quan la pràctica estigui 
permesa, s’haurà d’entrar i sortir de l’aigua pels canals abalisats habilitats.  
 
Article 15.  Estacionament i circulació de vehicles 
 
1. Es prohibeix l’estacionament i circulació no autoritzada de vehicles a la platja, llevat 
d’aquells vehicles destinats a la neteja, manteniment i vigilància de les platges, serveis 
d’urgències, seguretat o similars. 
 
2. Queden autoritzades per estacionar i circular per les platges les cadires per a minusvàlids, 
així com la utilització, en l’aigua de mar, d’aquells aparells especialment dissenyats amb 
aquesta finalitat, sense perjudici de les precaucions que han d’adoptar els mateixos 
minusvàlids i persones que els assisteixen respecte a la seva seguretat i la de la resta de 
banyistes. 
 
Article 16.  Acampada i campaments a les platges 
 
1. Estan prohibits els campaments i les acampades a les platges. 
 
2. S’entén com acampada la instal·lació de tendes d’acampada, ombrel·les no diàfanes en 
els seus laterals o de vehicles o remolcs habitables. S’entén com a campament l’acampada 
organitzada dotada dels serveis establerts per la normativa vigent. 



 

 7 

 
3. S’assimila a acampar el fet d’instal·lar-se a dormir a la platja. 
 
Article 17.  Pesca recreativa 
 
En compliment del que disposa l’apartat 3 de l’article 14 del Decret 109/1995, de 24 de 
març, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, 
sobre la pesca recreativa marítima, durant la temporada de bany resta prohibit realitzar 
activitats de pesca recreativa amb canya i queda limitada, llevat que la normativa municipal 
prevegi o autoritzi una altra cosa, al següent: 
 
a) Solament es pot realitzar la pesca recreativa amb canya, des de les 21.00 hores fins a les 
08.00 hores del dia 15 de maig al dia 30 de setembre, ambdós inclosos, llevat d’autorització 
municipal atorgada a l’efecte, i sempre fent prevaldre els drets dels banyistes sobre els dels 
pescadors. 
 
b) Durant la resta de temporada inclosa dins del Pla d’usos es pot pescar en horari diürn, 
respectant tal i com diu l’apartat a) els drets dels banyistes sobre els dels pescadors. 
 
c) Els pescadors que practiquin la pesca recreativa amb canya estan obligats a deixar l'indret 
net, havent de recollir les caixes, fils de pescar, hams o deixalles que hagin originat i deixar-
ho tot en les papereres o contenidors. 
 
d) Són permesos els concursos i competicions de pesca recreativa amb canya a la platja, 
sempre que es compti amb l’autorització municipal corresponent i estiguin autoritzats per la 
Direcció General de Pesca Marítima, d’acord amb el que s’estableix a l’article 23 del Decret 
109/1995 i no s’impedeixi amb tanques o acordonaments la lliure circulació i ús de la platja 
o l’accés a les zones i instal·lacions de temporada. 
 
e)La resta de modalitats de pesca, com la pesca recreativa subaquàtica amb arpons, queda 
totalment prohibida. 
 
Article 18.  Activitats esportives, culturals i jocs 
 
1. Resta prohibit, a la sorra i dins de l’aigua, durant tota la temporada de bany, la realització 
de qualsevol activitat i joc que pugui molestar la resta d’usuaris. 
 
2. En el corresponent títol habilitant o en el Pla d’usos s’han de marcar les zones destinades 
de manera permanent a les activitats esportives, culturals i als jocs. Aquestes zones han 
d’estar emmarcades dins de les platges i en els llocs on es minimitzi aquesta molèstia i 
sempre a una distància superior a 6 metres respecte a la resta d’instal·lacions.  
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3. Les activitats de caràcter esportiu i cultural organitzades per l’Ajuntament, sense perjudici 
de l’autorització procedent per part d’altres administracions si és el cas, s’han d’ubicar en 
zones en què, pel tipus d’activitat, es cregui més convenient. En aquest cas, l’espai destinat 
a l’activitat es pot delimitar amb tanques amb l’autorització corresponent. 
 
4. Les activitats de caràcter lúdic realitzades per empreses o entitats privades, cal que siguin 
autoritzades per l’Ajuntament i han de seguir el que s’estableix al paràgraf anterior. 
 
5. En el cas de realització, prèvia autorització municipal d’activitats o celebracions 
extraordinàries de qualsevol mena o naturalesa, festes populars, revetlles, espectacles 
musicals, pirotècnica o similars, tant si són públics com privats, l’Ajuntament assenyala les 
mesures especials d’aplicació per a aquests esdeveniments. Els seus organitzadors vetllaran 
perquè, durant la celebració, els espais utilitzats i els seus elements no es deteriorin, restant 
obligats, en el seu cas, a la seva reparació. Quan les circumstàncies ho aconsellin, 
l'Ajuntament podrà exigir-los que dipositin una fiança o subscriguin una pòlissa 
d'assegurança per respondre dels danys i els perjudicis que es puguin causar. 
 
Article 19.  Emissions sonores  
 
1. Amb la finalitat de mantenir un equilibri amb l’espai natural es prohibeix la utilització 
individual a la platja d’aparells de ràdio, cassetes, CD o similars, instruments musicals o 
qualsevol altre instrument o mitjà que emeti soroll i que produeixi molèsties a la resta 
d’usuaris. S'entén que és produeix la molèstia quan el soroll supera els 40 decibels. 
Respecte a les instal·lacions situades en la zona de domini públic marítim terrestre: 
guinguetes, quioscs, establiment fixes, etc, les condicions per poder emetre qualsevol tipus 
de musica o so, emes per qualsevol equip seran:  
 
a. Disposar del sistema limitador-enregistrador CESVA LRF - 05 (o equivalent) connectat a la 
plataforma LIDACO de control i seguiment on-line dels limitadors. 
 
b. Disposar del certificat de calibració del sistema limitador-enregistrador emès per empresa 
instal·ladora autoritzada pel fabricant del sistema i amb data de la temporada en curs. 
 
c. Disposar de contracte de manteniment del sistema limitador-enregistrador amb empresa 
instal·ladora autoritzada pel fabricant del sistema que abasti la totalitat de la durada de la 
temporada de platja. 
 
d. Tenir en tot moment el sistema limitador-enregistrador en perfecte estat de conservació, 
correctament calibrat i en funcionament. Les incidències detectades als registres definides 
com a "desconnexió de xarxa", "equip alterat" o "sensor inactiu" així com el descalibratge 
del sistema seran motiu de sanció. 
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e. Permetre en qualsevol moment a l'Ajuntament la verificació in situ del correcte calibratge 
del sistema limitador-enregistrador, així com l’estat general del sistema. 
 
f. No es podrà realitzar cap tipus d’activitat sonora o musical abans de la inspecció del 
tècnics municipals que comprovaran que els equips compleixen la normativa establerta. 
 
g. Per part dels serveis tècnics municipals es realitzaran  les inspeccions i controls necessaris 
per garantir que els equips de so compleixen els nivells màxims autoritzats. 
 
Independentment del compliment del nivell màxim autoritzat, en tot moment s’haurà de 
donar compliment als límits d’immissió acústica a la façana dels edificis més propers 
establerts per la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i pel Decret 
176/09 que aprova el reglament i modifica els annexos. 
 
Les condicions per realitzar qualsevol de les activitats següents es revisaran anualment i 
s’aprovaran per acord de la Junta de Govern, en funció de les incidències que s’hagin 
produït la temporada anterior.   
 
Música ambiental 
 
S’autoritzarà la musica ambiental l'interior de la guingueta a un nivell d’emissió màxim de 65 
dB(A) en horari diürn (fins les 23:00 hores) i de 60 dB(A) en horari nocturn (entre les 23:00 i 
l’hora de tancament de la guingueta) mesurats al centre de la zona de públic interior de la 
guingueta.  
 
No es permet la utilització de taules de mescles ni Dj's. 
 
Tot element susceptible d'emetre so ha de passar pel limitador.  
 
Actuacions musicals (lots 1,3,6,15) 
 
Nomes es permetrà prèvia autorització de l’ajuntament un màxim de dos actuacions 
musicals per mes a les guinguetes: 
 
- Lot 1 (pineda, davant parc dunes) 
- Lot 3 (pineda, entre carrer 18 i carrer 19) 
- Lot 6 (pineda, entre carrer 10 i carrer 11) 
- Lot 15 (baixador,davant carrer Mèxic) 
 
S’autoritzarà per tant per aquestes actuacions, i exclusivament en aquestes guinguetes, la 
reproducció musical a l'interior de la guingueta a un nivell d’emissió màxim de 91 dB(A) 
mesurats al centre de la zona de públic interior de la guingueta sempre i quan es compleixin 
les següents condicions: 
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a. La guingueta ha de complir amb les condicions definides en aquest plec per a poder 
gaudir de reproducció musical a l'interior. 
 
b. La durada de cadascuna d'aquestes activitats no podrà superar les 2 hores i s'haurà de 
realitzar íntegrament entre les 12:00 del migdia i les 21:00 hores. 
 
c. No es permet la utilització de taules de mescles ni Dj's. 
 
No es permetrà cap activitat de format gran fora de la guingueta ni la reproducció musical a 
través d'altaveus que no siguin els interiors de la guingueta orientats cap a l'interior. 
 
2. Llevat d’autorització especial, solament està permès el sistema de megafonia autoritzat 
per l’Ajuntament i utilitzat pel servei de salvament i socorrisme de la platja i altres sistemes 
d’informació de les activitats a la platja o d’interès general. 
 
Es deroga aquest article per la Disposició derogatòria de l'Ordenança reguladora del soroll i 

les vibracions de Castelldefels, aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament en data 30 

de març de 2017, i publicada en el BOPB en 12 de juny de 2017.  

 
Article 20.  Emissions lumíniques 
 
1. No es pot realitzar l'emissió de qualsevol senyal lumínica amb punts de llum, punters 
làsers o objectes anàlegs que puguin afectar el trànsit aeri d’aquesta zona. 
 
2. Queden expressament prohibits els llums de descàrrega, els estroboscòpics, els flaixos i 
qualsevol il·luminació que produeixi enlluernaments a l’entorn. 
 
En particular, els sistemes d’enllumenat de l’establiment expenedor de begudes i menjars 
haurà de donar compliment a la Llei 06/2001 de protecció contra la contaminació lumínica. 
 
Article 21.  Zona de vegetació dunar 
 
Les persones usuàries de les platges han de respectar especialment la zona de vegetació 
dunar i les instal·lacions existents, així com atendre les indicacions dels rètols informatius i 
les que puguin formular els gestors i/o els guardes. 
 
1.- En aquest espai resta prohibit arrencar plantes autòctones, caçar o fer mal a la fauna o 
dur a terme qualsevol activitat que resulti perjudicial per a la flora i la fauna autòctones en 
general.  
 
2.- Resta  expressament prohibida la circulació de vehicles dins els espais dunars. 
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3.- Resta prohibida l’ocupació d’aquest espai i la realització de qualsevol activitat que no 
estigui expressament autoritzada per l’ajuntament. 
 
Article 22.  Venda ambulant i altres activitats  
 
1. A les platges queda prohibida la venda ambulant de qualsevol tipus de producte o article 
en general, i en concret de productes alimentaris com entrepans, fruites, aperitius, gelats, 
begudes i anàlegs, així com la seva demanda, compra o adquisició, llevat que el venedor 
disposi de la corresponent autorització municipal. 
 
2. Es prohibeix igualment la realització d’activitats o prestació de serveis com massatges, 
tatuatges, vidència i similars, i la seva demanda, ús o consum, llevat d’autorització municipal 
a favor de qui els realitza o presta. 
 
3. Als efectes previstos en els dos apartats anteriors, la llicència o autorització ha d’estar 
situada en un lloc perfectament visible. 
  
4. Els agents de l’autoritat municipal podran comissar els productes a aquelles persones que 
realitzin aquesta venta prohibida, amb independència de la notificació de la sanció 
corresponent. Els productes requisats seran retornats a l’infractor un cop acrediti ser-ne el 
legítim propietari i hagi pagat la multa que li hagi estat imposada. 
 
Article 23.  Publicitat 
 
1. Queda prohibida la publicitat en les platges per mitjà de rètols, tanques o mitjans acústics 
o audiovisuals sense l’autorització o permís corresponent. Aquesta prohibició és aplicable a 
qualsevol emplaçament o mitjà de difusió. 
 
2. El deteriorament de la neteja de les platges a conseqüència a elements de publicitat és 
responsabilitat dels anunciants. 
 
3. La retirada dels elements publicitaris, l’han d’efectuar els interessats. Si no ho fan ells, ho 
faran els serveis municipals de l’Ajuntament i s’imputaran als responsables els costos 
corresponents al servei prestat, sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent. 
 
Article 24.  Pintades o grafits 
 
1. Queda prohibit realitzar qualsevol tipus de pintada o grafit a les instal·lacions, objectes o 
espais d’ús públic sense l’autorització expressa de l’Ajuntament. 
 
2. Els agents de l’autoritat poden retirar o intervenir els materials o mitjans empleats quan 
el grafit o pintada es realitzi sense la corresponent autorització. 
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3. Si per les característiques de l'expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat fos 
possible la neteja i la restitució immediata al seu estat anterior, els agents de l'autoritat 
comminaran personalment a la persona infractora perquè procedeixi a la seva neteja, sens 
perjudici de la imposició de les sancions que corresponguin per la infracció comesa. 
 
 
TÍTOL SEGON. NORMES DE CARÀCTER HIGIENICOSANITARI 
 
Article 25.  Condicions higienicosanitàries de les zones de bany 
 
1. Els usuaris de les platges tenen dret a ser informats per l’Ajuntament dels resultats de les 
anàlisis facilitades per l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya sobre la 
manca de condicions per al bany de les aigües, en el cas de no tenir els criteris de qualitat 
mínima exigides per la normativa vigent. 
 
2. En l’àmbit de les seves competències i en l’exercici de llurs responsabilitats, s’han de 
prendre les següents mesures necessàries per a la protecció de la salut dels usuaris: 
 
a) Cal senyalitzar l’equipament dels serveis públics i de les possibles limitacions d’ús que 

poguessin existir, d’acord amb la normativa vigent. 
b) Cal senyalitzar i informar de la prohibició de bany, d’acord amb el que estableix aquesta 

Ordenança sobre les limitacions del bany i també respecte del que estableix l’Agència 
Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, i cal realitzar les accions necessàries 
fins que no es comuniqui la desaparició del risc sanitari. 

c) L’Ajuntament ha de donar la publicitat necessària a l’informe anual elaborat per 
l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, on es recull la situació 
higienicosanitària de les aigües i zones de bany. 

 
Article 26.  Tinença d’animals domèstics 
 
1. Queda prohibit el bany d’animals domèstics al mar. Igualment queda prohibida la 
circulació o permanència d’animals a la platja.  
 
2. En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal 
requeriran el propietari o la persona que condueixi l’animal que procedeixi a retirar-lo del 
lloc amb independència de la notificació de la sanció corresponent. 
 
3. L’Ajuntament ha de col·locar en cada accés a la platja un rètol informatiu d'aquesta 
prohibició, com també en els rètols informatius de cada platja. 
 
4. Aquestes prohibicions no són aplicables als gossos d’assistència que acompanyin les 
persones a qui serveixen, sense perjudici de la responsabilitat d’aquestes d’adoptar les 
mesures adients per evitar molèsties o riscos per a la resta d’usuaris. 
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Article 27.  Cabines sanitàries 
 
1. Queda totalment prohibida l’evacuació fisiològica en el mar o en les platges. 
L’Ajuntament ha de fomentar que es posin a disposició dels usuaris de les platges cabines 
sanitàries a cada platja. 
 
2. Les cabines sanitàries s’han de netejar d’acord amb l’ús que se’n faci. 
 
Article 28.  Mobiliari urbà 
 
1. L’Ajuntament ha de fomentar la col·locació a totes les platges de dutxes, renta-peus, 
bancs, passarel·les i altre mobiliari urbà per dotar-les d’un millor nivell d’equipaments. 
 
2. Resta prohibit rentar-se dins del mar utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol altre 
producte similar. També ho està utilitzar qualsevol producte en els dutxes i renta-peus de 
les platges. 
 
3. Resta prohibit donar a les dutxes, als renta-peus i a tot el mobiliari urbà existent en les 
platges un ús diferent d’aquell per al qual estan destinats.  
 
4. Es prohibeix qualsevol manipulació i ús indegut del mobiliari urbà que pugui malmetre’l o 
deteriorar-lo, la col·locació de publicitat, rètols, anuncis, cartells, adhesius, inscripcions, 
grafits o elements similars. 
 
Article 29.  Foc 
 
1. Llevat que hi hagi autorització municipal, queda prohibit fer qualsevol tipus de foc a la 
platja,  sorra, pedres, rocalls o l’ús de bombones de gas i/o líquids inflamables en les platges. 
 
2. Excepte autorització expressa municipal, resta prohibit cuinar o fer càterings a la platja. 
 
Article 30.  Residus 
 
1. Amb caràcter general a la zona de platja es dóna compliment a allò establert en les 
ordenances municipals de residus urbans i neteja viària del municipi. Concretament i 
respecte al domini públic marítim terrestre: 
 
a) Resta prohibit dipositar en la sorra de la platja o dins de l’aigua qualsevol tipus de 

residus com papers, fulletons o materials de publicitat, restes de menjar, vasos, llaunes, 
botelles, puntes de cigarretes, etc., així com deixar abandonades cadires de platja, 
ombrel·les, roba, sabates, etc. 
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b) Els residus s’han de deixar dins de les papereres o contenidors que amb aquesta finalitat 
estan distribuïts al llarg de les platges. 

 
2. Per a l’ús correcte de les papereres de la platja, cal seguir les següents normes: 
 
a) Es prohibeix llençar materials encesos a les papereres de recollida de residus. 
b) Es prohibeix dipositar objectes punxants, amb arestes tallants o que puguin representar 

un risc per als usuaris de les platges fora dels contenidors o de manera que puguin 
lesionar les persones que facin un ús correcte de les papereres. En cas que la paperera 
estigui plena, cal dipositar el residu a la que estigui més a prop. 

c) Es prohibeix dipositar productes amb líquid, fustes, animals morts i altres residus que no 
siguin producte de l’ús normal dels usuaris de les platges. 

d) Es prohibeix qualsevol manipulació i ús indegut de les papereres que pugui malmetre-les 
o deteriorar-les, la col·locació de publicitat, rètols, anuncis, cartells, adhesius, 
inscripcions, grafits o elements similars. 

e) L’Ajuntament ha d’informar de la utilització de les papereres de la manera que consideri 
més adequada, preferentment als accessos a les platges. 

f) Els agents de l’autoritat municipal poden requerir que l’usuari de les platges utilitzi 
correctament les papereres, i poden, si fos el cas, demanar que dipositin correctament 
els seus residus, amb independència de cursar la corresponent denúncia. 

 
3. Es prohibeix netejar en la sorra de la platja o en l’aigua de mar qualsevol tipus de 
recipient que hagi estat utilitzat per portar aliments i/o altres matèries orgàniques. 
 
4. A efectes de recollida de residus, l’Ajuntament ha de realitzar les gestions perquè els 
residus siguin lliurats al servei municipal de recollida, a transportistes o a gestors autoritzats. 
 
5. Resta totalment prohibit llençar a la platja o a l’aigua qualsevol element, substància, 
producte o material aliè al medi natural i en concret: 
 
a) Líquids o materials susceptibles d’afectar la integritat i seguretat de les persones. 
b) Buidar qualsevol mena d’aigua bruta, olis, greixos o productes similars sobre la platja o a 

l’aigua. 
c) Rentar o reparar vehicles o màquines a la platja, excepte en els casos de reparacions 

d’emergència en què no es pugui moure el vehicle amb mitjans auxiliars. 
d) Embrutar la platja com a conseqüència de la tinença d’animals. 
e) Fer evacuacions fisiològiques a la platja o a l’aigua. 
 
Article 31.  Neteja de les platges 
 
1. L’Ajuntament o l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per encàrrec de gestió o delegació, 
realitzen, per gestió directa o indirecta, les operacions de neteja de la platja per mantenir 
els nivells òptims de qualitat de la sorra. 
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2. La neteja de la platja, en temporada de platja, es realitza bàsicament durant la nit per 
minimitzar les molèsties ocasionades per la maquinària i el personal, i es pot variar segons 
l’època de l’any i la zona que cal netejar. 
 
3. Queda prohibida l’estada a la platja mentre s’efectuïn els treballs de neteja, excepte en 
les activitats autoritzades i amb les condicions establertes. 
 
4. La neteja dels espais de domini públic marítim terrestre embrutats com a conseqüència 
de l’ús especial o privatiu és responsabilitat dels titulars d’aquest ús. El manteniment de la 
neteja de l’espai de les mateixes instal·lacions com de l’espai sota la seva influència és 
responsabilitat dels establiments que en disposen de l’ús. 
 
5. Els organitzadors d’un acte públic a la zona de domini públic maritimoterrestre són 
responsables de la brutícia produïda com a conseqüència d’aquest acte. A efecte de la 
neteja, i concretament de l’espai on s’ha produït l’acte públic, l’Ajuntament pot demanar 
fiança per l'import previst dels serveis de neteja necessaris per eliminar la brutícia de l’acte. 
 
 
TÍTOL TERCER. NORMES DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT 
 
Article 32.  Vigilància de les zones de bany 
 
1. Durant la temporada de platja, l’Ajuntament ha de posar un servei de vigilància de les 
zones de bany,  amb els efectius adequats a l’extensió i a l’índex d’utilització de la platja i ha 
de desenvolupar les següents funcions específiques: 
 
a) Vetllar per la conservació de les zones de bany i del mobiliari urbà de les platges, inclòs 

el destinat per a les tasques de salvament i socorrisme. 
b) Vigilar el compliment per part dels usuaris i embarcacions de tot allò que estableix 

aquesta Ordenança. 
c) Senyalitzar les zones de bany d’acord amb la classificació del tipus de platges. 
d) Prevenir tota mena d’activitats que resultin perilloses per als usuaris. 
 
Article 33.  Salvament i socorrisme 
 
1. L’Ajuntament per complir allò relacionat amb el salvament i seguretat de les vides 
humanes, ha de dotar de personal especialitzat els llocs de salvament existents en les 
platges del seu terme municipal. Aquests llocs i el nombre de persones que realitzin aquest 
servei de salvament són els que l’Ajuntament, per les característiques de cada platja, 
consideri adient per vigilar l’entorn de les zones de bany. 
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2. A les platges es reserva un accés per a ambulàncies, amb comunicació directa amb el lloc 
de primers auxilis, per facilitar les evacuacions urgents. Aquests accessos han d’estar 
permanentment lliures d’obstacles. 
 
Article 34.  Banderes de bany 
 
1. Segons les circumstàncies, les platges es classificaran de la següent manera: 
 
a) Platges on està prohibit banyar-se. 
b) Platges perilloses. 
c) Platges lliures. 
 
2. Per identificar els tipus de platges esmentats anteriorment se senyalitzen per mitjà de 
banderes de bany, i es fan servir els següents colors i característiques: 
 
a) Platges on està prohibit banyar-se: se senyalitzen amb banderes de color vermell, de 

forma rectangular d’1,5 metres d’ample per 1 de llarg, sobre pals que sobresurtin de 
terra com a mínim 3 metres i, en tot cas, perfectament visibles des de tots els accessos. 

b) Platges perilloses: se senyalitzen amb banderes de color groc amb les mateixes 
característiques i anàlogues condicions que l’anterior. 

c) Platges lliures: se senyalitzen amb banderes de color verd amb les mateixes 
característiques i condicions que s’han definit abans. 

 
3. El servei de vigilància ha de senyalitzar les zones de bany d’acord amb la classificació 
establerta i canviar el tipus de platja quan les circumstàncies de temps o altres aspectes així 
ho aconsellin. 
 
4. Les causes que poden derivar un canvi de tipus o classificació de platja i com a 
conseqüència un canvi de color de bandera són: 
 
a) Marítimes: onatge, corrents, marees, meduses, animals marins, etc. 
b) Climatològiques: fort vent, terral, boira, tempesta, tempesta elèctrica, etc. 
c) Mediambientals: estat de la sorra i de l’aigua, possibles vessaments, restes vegetals, etc. 
d) Orogràfiques: penya-segats, espigons, coves, plataformes, etc. 
e) Seguretat ciutadana: massificació, objectes perillosos, etc. 
f) Manteniment: regeneració de sorra, obres, reparacions, etc. 
g) Tècniques: celebració d’esdeveniments puntuals, etc. 
 
5. Les condicions mínimes que s’han de donar per a la col·locació de la bandera de bany son: 
 
a) Bandera verda: estat de la mar tranquil, sense perill o risc aparent per a la integritat de 

les persones. La qualitat de l’aigua i de l’estat de la platja ha de ser bona. 
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b) Bandera groga: onades d’una alçada màxima d’1,5 metres. Corrents mitjanament forts. 
Brutícia o taques a l’aigua o a la sorra. Tempestes o fenòmens meteorològics que 
dificulten la vigilància dels banyistes. Presència de meduses o altres animals marins 
lesius. Altres situacions que comportin un risc moderat pels usuaris. 

c) Bandera vermella: onades de més de 2 metres. Corrents forts o molt forts. Estat del mar 
agitat. Contaminació de l’aigua i de la sorra. Condicions climatològiques molt adverses i 
perilloses per la vida humana a la mar. Presència molt elevada d’animals marins lesius 
i/o perillosos. Altres situacions que suposin un greu risc per als usuaris. 

 
6. Es prohibeix el bany, o si cal l’accés a la platja, en cas que la bandera vermella estigui 
col·locada. Les persones que es banyin sense fer cas d’aquesta prohibició ho fan sota la seva 
responsabilitat. En aquest cas poden ser obligats a sortir de l’aigua per la seva seguretat, 
sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent per part de l’autoritat municipal. 
 
7. Resta prohibit llençar-se a l’aigua en zona d’espigó, rocall, embarcador, zones 
senyalitzades on el bany és prohibit o d’accés restringit i altres llocs semblants que, per 
l’orografia pròpia de la zona de domini públic marítim terrestre, siguin un risc per a la 
seguretat de la persona i la resta d’usuaris. Les persones que incompleixen aquesta 
prohibició ho fan sota la seva responsabilitat i poden ser obligats a sortir de l’aigua per la 
seva seguretat, sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent per part de 
l’autoritat municipal. 
 
Article 35.  Altres serveis de seguretat 
 
L’Ajuntament pot realitzar altres serveis de seguretat a les platges com el servei 
d’assistència al bany de persones amb discapacitats físiques, amb la cadira adaptada per al 
bany, o l’assistència per evitar la pèrdua de nens a les platges. 
 
 
TÍTOL QUART. INFRACCIONS  ADMINISTRATIVES 
 
Article 36.  Infraccions 
 
1. A l’empara del que estableixen els articles del 139 al 141 de la Llei 7/1985, de 7 d’abril, de 
bases del règim local i per a l’adequada ordenació de les relacions de convivència i d’ús dels 
serveis, equipaments, infrastructures i instal·lacions ubicades a l’espai públic on és d’aplicació 
aquesta Ordenança, constitueix una infracció administrativa tota acció o omissió que suposi un 
incompliment dels deures, prohibicions o limitacions que aquesta mateixa conté. 
 
2. La potestat sancionadora municipal, pel que fa a les infraccions de la legislació de costes, 
s’exerceix d’acord amb les previsions, procediments i de la manera com s’estableix en 
l’esmentada legislació sectorial.  
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Article  37.  Responsables 
 
1. Són responsables de les sancions tipificades en aquesta Ordenança totes les persones que 
han participat en la Comissió del fet infractor per qualsevol títol, ja siguin persones físiques 
o persones jurídiques, llevat dels supòsits en què els responsables siguin menors d’edat, cas 
en el qual han de respondre els seus pares, tutors o qui en tingui la guarda legal. 
 
2. Són responsables, subsidiàriament, en cas que no es puguin identificar els autors, els 
titulars o propietaris dels mitjans amb què la infracció ha estat realitzada. 
 
3. Amb relació a la neteja, i més concretament pel que fa a les deposicions d’animals i tot el 
que està relacionat amb l’article 24 d’aquesta Ordenança, en absència del propietari n’és 
responsable subsidiària la persona que en el moment en què es produeix l’acció estigui a 
càrrec de l’animal. 
 
4. Si fossin diverses les persones responsables i no fos possible determinar el grau de 
participació de cadascuna a la Comissió de la infracció, la responsabilitat ha de ser solidària. 
 
Article 38.  Tipificació de les infraccions 
 
1. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus. 
 
2. Sense perjudici de les infraccions previstes i tipificades a la Llei de Costes i el seu 
reglament de desenvolupament, les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en molt 
greus, greus i lleus. 
 
3. És una infracció molt greu: 
 
a) L’ocupació del domini públic maritimoterrestre per instal·lacions i/o la realització 
d’activitats sense el corresponent títol o autorització habilitant. 
 
b) La col·locació no autoritzada d’instal·lacions al domini públic terrestre, així com l’augment 
de la superfície, volum i alçada autoritzats. 
 
c) Qualsevol de les conductes tipificades com a infracció greu quan per la seva intensitat 
provoqui una pertorbació rellevant de la convivència, el impediment de l’ús d’un servei 
públic o de l’espai públic per altres persones amb dret a utilitzar-lo, el impediment o 
l’obstrucció greu del funcionament normal d’un servei públic o un deteriorament greu i 
rellevant d’equipaments, instal·lacions, infraestructures o elements, ja siguin mobles o 
immobles, d’un servei públic o de l’espai públic.  
 
d) Les conductes vandàliques, agressives o negligents en l'ús del mobiliari urbà que generin 
situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de les persones o els béns. 
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e) La reiteració d’ infraccions greus. 
 
f) La reincidència d’una infracció greu. 
 
4.És una infracció greu: 
 
a) La interrupció dels accessos públic al mar i de la servitud de trànsit. 
 
b) El incompliment pels subjectes autoritzats de les obligacions imposades al respectiu títol 
o autorització, sempre que per la seva naturalesa no hagi de ser considerada una infracció 
molt greu. 
 
c) L’estacionament i circulació no autoritzada de vehicles a la platja, llevat dels autoritzats a 
fer-ho. 
 
d) Realitzar la pesca recreativa amb canya fora dels horaris o dels períodes establerts, no 
respectant la prevalença dels drets dels banyistes. 
 
e) Incompliment de l’obligació de recollida dels residus de l’activitat de pesca recreativa 
amb canya.  
 
f) La realització de qualsevol tipus de pintada, grafit, amb qualsevol matèria o producte o 
ratllar la superfície sobre qualsevol element, instal·lació, objecte o espai d’ús públic. 
 
g) Espatllar o deteriorar el mobiliari urbà o els elements naturals situats al domini públic 
maritimoterrestre. 
 
h) Arrencar plantes autòctones, caçar o fer mal a la fauna o dur a terme qualsevol activitat 
que resulti perjudicial per a la flora i la fauna autòctones en general.  
 
i) La col·locació de cartells, tanques, pancartes, adhesius o qualsevol altre tipus d’anunci, 
publicitat o propaganda al mobiliari urbà o natural i en general a qualsevol element que, 
situat a l’espai públic, estigui destinat a donar serveis als ciutadans. 
 
j) La realització de necessitats fisiològiques en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança, 
quan hi hagi altres usuaris a la vora. 
 
k) Cuinar i fer càterings a la platja, així com fer foc mitjançant l’ús de bombones de gas i/o 
líquids inflamables. 
 
l) No respectar la prohibició de banyar-se o d’accés a la platja quan hi hagi bandera 
vermella. 
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m) Tirar-se a l’aigua i/o banyar-se en zones senyalitzades on el bany està prohibit o d’accés 
restringit i altres llocs semblants que, siguin un risc per a la seguretat de la persona i de la 
resta d’usuaris. 
 
n) Qualsevol conducta prohibida de les que es contemplen a l’article 28 d’aquesta 
Ordenança, llevat que el fet estigués expressament tipificat en algun altre apartat d’aquest 
article, cas en el qual, aquest és d’aplicació preferent. 
o) La pràctica de jocs, esports o activitats que comportin un risc rellevant per a la seguretat 
de les persones o els béns. 
 
p) El consum de begudes alcohòliques a l'espai públic objecte de la regulació mitjançant 
aquesta Ordenança, fora de les instal·lacions autoritzades o sense que es tingui 
l'autorització municipal corresponent, quan pugui alterar greument la convivència 
ciutadana. 
 
q) La realització de conductes de menyspreu a la dignitat de les persones, així com qualsevol 
comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social, mitjançant insults, burles, 
molèsties intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres conductes vexatòries. 
 
r) La practica del kite-Surf amb incompliment del que disposa l’article 14.5. 
 
s) La reiteració d’infraccions lleus. 
 
t) La reincidència d’una infracció greu. 
 
5. És una infracció lleu: 
 
a) La realització d’activitats a la platja o dins de l’aigua que puguin pertorbar els legítims 
drets dels altres usuaris, sempre que, després de ser degudament advertits de la necessitat 
de respecte el dret dels altres, es continuessin realitzant. 
 
b) L’emissió, per qualsevol mitjà, de soroll que molesti la resta d’usuaris, sempre que, 
després de ser degudament advertits de la necessitat de respecte el dret dels altres, es 
continuessin realitzant. 
 
c) L'incompliment dels subjectes autoritzats de les obligacions imposades al respectiu títol o 
autorització, sempre que per la seva naturalesa no hagi de ser considerat una infracció molt 
greu. 
 
d) La col·locació de cartells, tanques, pancartes, adhesius o qualsevol altre tipus d’anunci, 
publicitat o propaganda al mobiliari urbà o natural i en general a qualsevol element que, 
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situat a l’espai públic, llevat que estigui destinat a donar serveis als ciutadans, cas en el qual 
l’acció constitueix una infracció greu. 
 
e) La realització de necessitats fisiològiques en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança, 
llevat que s’hagi de considerar infracció greu. 
 
f) El consum de begudes alcohòliques a l’espai públic objecte de la regulació mitjançant 
aquesta Ordenança, fora de les instal·lacions autoritzades o sense que es tingui 
l’autorització municipal corresponent, sempre que pugui causar molèsties als altres usuaris 
de l’espai públic o als veïns o que es faci amb utilització d’envasos de vidre o de llauna. 
 
g) La venda ambulant d’aliments o altres productes o articles, llevat de si es té l’autorització 
municipal específica, així com la compra d’aquests productes. 
 
h) La realització d’activitats o la prestació de serveis no autoritzats com massatges, 
tatuatges, vidents, i d’altres no autoritzades, i la demanda, ús o consum d’aquests. 
 
i) La instal·lació de campaments i l’acampada a la platja, inclòs el fet de dormir-hi. 
 
j) Rentar-se al mar o a les dutxes, fonts i rentapeus fent servir sabó, gel, xampú o altres 
productes similars. 
 
k) Rentar roba al mar o a les dutxes, fonts o rentapeus. 
 
l) Fer foc a la platja, llevat de si aquesta acció té la consideració d’infracció greu. 
 
m) Banyar els animals domèstics al mar, a les dutxes, a les fons o als rentapeus. 
 
n) La circulació o permanència d’animals a la platja, llevat dels gossos pigall que 
acompanyen les persones a les quals serveixen, sempre que, després de ser degudament 
advertits de la necessitat de respecte el dret dels altres, es continuessin realitzant. 
 
o) Incomplir les indicacions que es donin i la senyalització sobre condicions i llocs de bany, 
llevat que aquesta acció sigui qualificable com a infracció greu. 
 
p) Col·laborar en l'espai públic amb els venedors o amb qui realitza les activitats als quals es 
refereixen les lletres g) i h), respectivament, d'aquest apartat, amb accions com ara vigilar i 
alertar sobre la presència dels agents de l'autoritat. 
 
q) L’estada a la platja mentre s’efectuïn els treballs de neteja. 
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TITOL CINQUÈ. SANCIONS. 
 
Article 39.  Règim general de les sancions 
 
1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guia per l’aplicació del 
principi de proporcionalitat i dels criteris de graduació previstos a l’article  38 d’aquesta 
Ordenança. Per determinar la multa aplicable cal tenir en compte, en tot cas, que el 
compliment de la sanció no resulti més beneficiós per a l’infractor que el compliment de les 
normes infringides. 
 
2. Les infraccions lleus es poden sancionar amb una multa de fins a 750 euros; les greus amb 
una multa de 750,01 fins a 1.500 euros i les molt greus amb una multa de 1.500,01 fins a 
3.000 euros. 
 
Article 40.  Graduació de les sancions 
 
1. Les sancions es graduen segons les següents circumstàncies: 
 
a) La gravetat de la infracció 
b) El benefici obtingut 
c) El perjudici ocasionat a l’interès general 
d) La intencionalitat 
e) La reiteració 
f) La reincidència 
g) La capacitat econòmica de l’infractor 
 
2. S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès més d’una infracció d’aquesta Ordenança, 
declarada per resolució administrativa ferma en el termini d’un any. 
 
3. Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada per infraccions 
d’aquesta Ordenança o quan s’estan tramitant altres procediments sancionadors per 
infracció d’aquesta Ordenança. 
 
Article 41.  Concurrència de sancions 
 
1. Un cop incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi 
hagi una relació de causa a efecte, s’imposa només la sanció més elevada. 
 
2. Si no hi hagués la relació causal a la qual es refereix el paràgraf anterior, s’imposa als 
responsables de dues o més infraccions les sancions corresponents a cadascuna de les 
infraccions comeses, llevat que s’apreciï la identitat dels subjectes, fets i fonaments, cas en 
el qual s’aplica el règim que sancioni més severament la conducta de què es tracti. 
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TITOL SISÈ.  ALTRES MESURES I DISPOSICIONS SOBRE RÈGIM SANCIONADOR 
 
Article 42.  Competència 
 
Les infraccions de les normes d’aquesta Ordenança són sancionades per l’alcalde o l’òrgan 
municipal a qui aquest últim hagi delegat aquesta competència. 
 
Article 43.  Reparació de danys 
 
1. La imposició de les sancions que corresponguin per l’incompliment d’aquesta Ordenança 
no eximeix la persona infractora de l’obligació de reparar els danys i perjudicis causats. En 
qualsevol cas, l’Ajuntament por executar amb els seus propis mitjans les obres o realitzar les 
activitats necessàries per mesurar el dany o perjudici causat i exigir la compensació que 
escaigui.  
 
2. Això no obstant, l’obligació de reparar els danys i perjudicis causats, pot ser substituïda 
per treballs en benefici de la comunitat conformement al que disposa l’article - 43 d’aquesta 
Ordenança. 
 
Article 44.  Rebaixa de la multa per assumpció de responsabilitat 
 
1. Les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant el pagament 
voluntari de la multa imposada abans de l’inici del procediment sancionador, cas en el qual 
gaudeixen d’una reducció de la sanció del 50% de l’import màxim. 
 
2. Les persones denunciades, un cop iniciat el procediment sancionador, poden reconèixer 
la seva responsabilitat mitjançant el pagament de la multa proposada amb una reducció del 
30% de la sanció que aparegui a la proposta de resolució del procediment abreujat, o amb 
una reducció del 20% de l’import que aparegui a la proposta de resolució en el procediment 
ordinari. 
 
3. El pagament de la multa imposada comporta la fi del procediment, sense perjudici que es 
presentin els recursos procedents. 
 
Article 45.  Substitució de multes i reparació de danys per treballs en benefici de la 

comunitat 
 
1. L’Ajuntament, amb el consentiment previ de l’interessat, pot substituir la sanció de multa 
per sessions formatives, participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per a la 
comunitat. 
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2. Igualment pot substituir, a la resolució o posteriorment, la reparació econòmica dels 
danys i perjudicis ocasionats als béns de domini públic per altres reparacions equivalents en 
espècie. En aquest supòsit l’Ajuntament ha de reparar directament els danys ocasionats, 
llevat que la feina de substitució consisteixi precisament en què l’infractor repari el dany. 
 
3. L’incompliment de la persona sancionada de la feina de substitució establerta implica 
l’exigibilitat de la multa imposada o de la reparació de danys i perjudicis. 
 
Article 46.  Recaptació executiva fora del terme municipal 
 
Les actuacions en matèria de recaptació executiva dels ingressos de dret públic procedents 
de les sancions previstes en aquesta Ordenança que s’hagin d’efectuar fora del terme 
municipal es regeixen pels convenis subscrits sobre aquesta matèria amb altres 
administracions públiques i, en qualsevol cas, pel que es preveu a l’article 8.3 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals. 
 
Article 47.  Procediment sancionador 
 
1. El procediment sancionador és el que amb caràcter general, si és el cas, té establert 
l’Ajuntament. Supletòriament és d’aplicació el procediment sancionador previst per a les 
actuacions de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i si no n’hi ha, el regula la 
legislació de l’Estat. 
 
2. El procediment sancionador de les infraccions tipificades a la legislació de costes és el que 
s’estableix en aquesta legislació sectorial. 
 
Article 48. Apreciació de delicte o falta 
 
1. Les infraccions administratives previstes en aquesta Ordenança s'entenen sense perjudici 
que, eventualment, els fets puguin ser també constitutius d'una infracció penal. En aquest 
cas, es remetran al Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial que correspongui els antecedents 
necessaris de les actuacions practicades. 
 
2. En el cas d'identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la incoació d'un 
procés penal no impedirà la tramitació d'expedients sancionadors pels mateixos fets, però la 
resolució definitiva de l'expedient només podrà produir-se quan sigui ferma la resolució 
recaiguda en l'àmbit penal, restant fins aleshores interromput el termini de prescripció. Els 
fets declarats provats en via judicial vincularan l'autoritat competent per imposar la sanció 
administrativa. 
 
3. La condemna o l'absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa, si 
s'aprecia diversitat de fonament. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Les disposicions d’aquesta Ordenança d’Ús de les Platges seran d’aplicació supletòria respecte 
de les contingudes en les Ordenances municipals vigents, i, per tant, només s’aplicaran en 
defecte de regulació expressa per part d’aquestes, i sempre que no siguin contradictòries amb 
les mateixes. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present modificació de l'Ordenança d'ús de les platges del municipi de Castelldefels, 
aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 
2016, entrarà en vigor l’endemà de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva i el seu 
text íntegre al Butlletí Oficial de la Província. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
José Antonio Andrés i Hernández, secretari de l’Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat), 
 
C E R T I F I C O : 
 
Primer.- Que la modificació de l’Ordenança reguladora de l’ús de les Platges al municipi de 
Castelldefels va ser aprovada Inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el 
dia 21/07/2016, sotmesa a informació pública per un termini de trenta dies mitjançant anunci 
exposat al Tauler d’Edictes de la Casa Consistorial i publicat al Diari “La Vanguardia” del dia 
20/6/2016, al Butlletí Oficial de la Província del dia 24/05/2016 i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7126, del dia 24/05/2016. 
 
Segon.- Que durant l’esmentat termini reglamentari d’informació pública, el text de l'Ordenança i 
l’acord aprovats han estat objecte de les al·legacions presentades en temps i forma i en data 
10/05/2016 pel grup municipal del Partit Popular de Castelldefels. 
 
Tercer.- Que, en sessió del dia 21/07/2016, el Ple municipal acordà desestimar les al·legacions 
anteriors i aprovar definitivament les modificacions acordades inicialment. 
 
Quart.- Que el text precedent, que consta de vint-i-cinc fulls numerats, segellats i rubricats cadascun 
d’ells per aquesta Secretaria, correspon al text refós de l’ordenança, un cop incorporades les 
modificacions aprovades. 
 
I perquè així consti, i tingui els efectes que corresponguin, expedeixo aquest certificat, d’ordre i amb 
el vistiplau de la Il·lma. Sra. alcaldessa, Candela López Tagliafico. 
 
Castelldefels, 26 de juliol de 2016. 
 

Vist i plau 
              L’alcaldessa, 


