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1. ANTECEDENTS 

El terme municipal d'Oliva compta amb 8,8 km.  de litoral, dividits en sis platges.  De Nord a Sud: 
TerraNova, Pau Pi, L’Aigua Blanca, Rabdells, L’Aigua Morta i Les Deveses. 
 
La  platja  de  Terranova  comença  en  el  límit  amb  el  terme  municipal  de  Piles,  des  de  la 
desembocadura del barranc de Palmera o Beniteixir, fins l’espigó Nord del Club Nàutic d'Oliva.  En 
aquesta platja es distinguixen tres parts: Terranova-Clotal, amb un front de 250 mts des el Barranc 
de Beniteixir cap al sud, el qual no es troba urbanitzat; un tram en el centre recentment urbanitzat  
de 800 mts. y la resta, de 650 mts., des la urbanització Olival fins el Club Nàutic, coneguda com 
Terranova-Burguera, el qual està completament urbanitzat.
 
La Platja de Pau Pi comença al Club Nàutic d'Oliva i arriba fins a la desembocadura del Riu Alfadali ( 
Sèquia Mare), al costat de la Plaça d'Europa. Tot el seu front es troba urbanitzat. Es tracta de 
l’antic barri marítim de pescadors.
 
La Platja de l'Aigua Blanca comença en la desembocadura del Riu Alfadali (Sèquia Mare), al costat 
de la plaça d'Europa, i actualment finalitza a la desembocadura del Riu Gallinera. El seu front es 
troba urbanitzat excepte els últims 750 mts.  abans d'arribar a la desembocadura del Riu Gallinera. 
 
La  Platja  de  Rabdells  comença  a  la  desembocadura  del  Riu  Gallinera,  i  arriba  fins  a  la 
desembocadura del Riu Vedat-Bullent. Els primers 400 mts.  del seu front no es troben urbanitzats, 
a continuació passa per davant de una zona de càmping, i finalment, limita amb la zona verda de la 
urbanització Rabdells. 
 
La Platja de l'Aigua Morta comença a la desembocadura del Riu Vedat-Bullent i arriba fins a la 
confluència de la urbanització San Fernando i la UA Bassetes (Cami del Boriol).  Tot el seu front es 
troba urbanitzat.

La Platja de les Deveses comença a la confluència de la urbanització San Fernando i la UA Bassetes 
(Cami del Boriol) i finalitza en la desembocadura del Riu Molinell-Racons, límit amb el TM de Denia  
y la província d’Alacant.
 
2.  OBJECTE DEL PROJECTE  

El present Pla de Temporada té per objecte definir l'ocupació d'espais a la  zona de domini públic 
marítim terrestre de les platges del terme municipal  d'Oliva, necessària per a la instal·lació dels 
serveis de  temporada a situar en les mateixes, produint la documentació tècnica  pertinent per 
formular la sol·licitud, per part de l'Ajuntament Oliva i davant la Demarcació de Costes de Valencia, 
de l'oportuna  autorització per a l'ocupació del domini públic.
 
D'acord amb l'exposat en el Reglament de la Llei de Costes i  ajustant-se a l'establert en l'Article 88 
i següents del mateix, s’inclou la documentació tècnica corresponent al Pla de les  instal·lacions 
que, per les seves característiques ho requereix.
 
3.  CRITERIS PER A L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC 

La  proposta  s'efectua  d'acord  a  les  BASES  GENERALS  PER  A  L'ELABORACIÓ,  TRAMITACIÓ  I 
SEGUIMENT DEL PLA DE SERVEIS DE TEMPORADA 2017, EN DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE, 
dictades per la DEMARCACIÓ DE COSTES A VALÈNCIA, dependent del MINISTERI D'AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT . 
 
4.  COMPLIMENT DE LA LLEI DE COSTES

D'acord amb el que disposa l'article 97 del Reglament General de Costes, aprovat pel Reial Decret 
876/2014, de 10 d'octubre, es declara que el present projecte compleix les disposicions de la Llei 
2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 
28 de juliol, de Costes.

5. SOL.LICITUD PLATGES URBANES

D'acord amb la nova normativa pel que fa a la classificació de platges en URBANES i NO URBANES , 
aquest Ajuntament , SOL·LICITA , que totes aquelles platges que es troben al capdavant de sòl 
urbà consolidat , és a dir: TerraNova - Burguera , Pau Pi , Aigua Blanca fins al C/Sasser , Rabdells 
enfront de la Urbanització del Pla Parcial Rabdells , Aigua Morta i Les Deveses ; siguin qualificades 
com Platges urbanes , perquè tingui els efectes oportuns de cara al present pla i per a futures 
planificacions.

6.  SERVES I ACTIVITATS SENSE ANIM DE LUCRE

6.1. CALENDARI DE VIGÈNCIA

Anualment l’Alcaldia aprovarà la temporada de bany, es publicarà i es donarà a conèixer.

En aquest moments en cara no està aprovada la temporada de bany de 2017. 

Aplicant les directrius d’anys anteriors les dates previstes, son: 

TEMPORADA ALTA: Es fixa com a temporada alta el període que va des del dia 1 de juliol fins el 
dia 31 d’Agost en totes les platges. Serveis temporada alta a la arena de la platja:

 Servei de Policia de Platja. 
 Servei de vigilància, salvament, socorrisme i primers auxilis. 
 Passarel·les de fusta desmuntables
 Neteja diària de la arena de la platja.
 Papereres  (Buidatge diari) 
 Recollida selectiva a peu de platja. 
 Platges accessibles. 
 Rentapeus 
 Serveis higiènics
 Instal·lacions esportives.
 Jocs infantils.
 Activitats esportives 
 Panels informatius 

TEMPORADA BAIXA. Es determina un període de temporada baixa en que el es disposa de servei 
de vigilància, salvament , socorrisme i primers auxilis  en la posta sanitària situada en la Plaça 
Europa. 

 Pasqua: Des de el dilluns 10 de abril fins el dilluns 17 d’Abril. 
 Juny els  dies: dissabte 10, diumenge 11, I del 17 al 30 de juny. 
 Setembre els dies: 1 al 10 de setembre. 

Serveis temporada baixa a la arena de la platja:

 Servei de vigilància, salvament, socorrisme i primers auxilis (Sols Posta Sanitària de la Plaça 
Europa). 

 Passarel·les de fusta desmuntables
 Neteja periòdica de la arena de la platja.
 Papereres.
 Rentapeus 
 Instal·lacions esportives.
 Jocs infantils.
 Panels informatius
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FORA DE TEMPORADA.  Es fixa com a fora de temporada  el període que comprèn els dies no 
inclosos en cap de les altres dues temporades.

Serveis de fora de temporada a l’arena de la platja:

 Passarel·les de fusta desmuntables en els accessos principal
 Neteja  periòdica de la arena de la platja.
 Papereres.
 Rentapeus 
 Instal·lacions esportives.
 Jocs infantils.
 Panels informatius 

En quant a serveis a l’aigua es preveu: 

El abalisament previst per a la temporada 2017 es: platges Pau Pi i l’Aigua Blanca-Urbana, de forma 
similar al efectuat en 2017 amb ancoratges ecològics, boies i cadenes. Així mateix en la mida de les 
possibilitats pressupostaries es preveu abalisar les platges de Terranova  (zona des de urbanització 
Olival fins Club Nàutic), i l’Aigua Morta.

Resum 

RESUM DE SERVEIS PREVIST INICI FI

Servei de Policia de Platja. 01/07 31/08
Servei de vigilància, salvament, socorrisme i primers auxilis. 15/06 07/09
Passarel·les de fusta desmuntables (1) 01/03 31/10
Neteja de la arena de la platja. (1) 01/03 31/10
Papereres   (1) 01/03 31/10
Recollida selectiva a peu de platja(1) 01/03 31/10
Platges accessibles. 01/07 31/08
Rentapeus (1) 01/03 31/10
Serveis higiènics 01/07 31/08
Instal·lacions esportives. (1) 01/03 31/10
Jocs infantils, juvenils i zones biosaludables (1) 01/03 31/10
Panels, senyals, (1) 01/03 31/10
Abalisament longitudinal 15/06 15/09
Abalisament canal eixida associació local Kite-surf 01/03 30/09

(1)Existeixen serveis mínims durant tot l’any.

6.2. ACTUACIONS PER A LA SEGURETAT

Policia Local:

En tota la zona de l’entorn de la platja es realitza la vigilància ordinària que desenvolupa la Policia  
Local. Durant els mesos juliol i agost es realitza una vigilància més intensa amb el servei de Policia 
de Platja, que patrulla durant la temporada alta la zona de la vorera de la platja amb un quad. 

Les vigilàncies a realitzar consisteixen principalment en el següent:
 Control dels estacionaments a tota la franja del litoral. 
 No permetre l’estacionament de cap vehicle a les zones prohibides dels accessos al Passeig 

Marítim.
 Controlar especialment els gossos a la zona de bany, la venda ambulant, les activitats no 

permeses, etc.. 
Salvament i Socorrisme: 

En aquest  moments  encara no s’ha  aprovat  la  planificació  del  servei  de  vigilància,  salvament, 
socorrisme  i  primers  auxilis  de  la  temporada  2017.   En  principi,  seguint  les  directrius  de  la 
temporada anterior,  y les candidatures per al guardó Bandera Blava, es preveu: 

 Posta sanitària Central situada en el accés des de  la Plaça Europa (Edificació fora del domini 
públic marítim terrestre) (accés 2.22)

 Posta  sanitària  desmuntable  situada  sobre  l’arena  de  l’accés  del  C/  Jacomart  (En  la 
urbanització San Fernando de la Platja  L’Aigua Morta), amb magatzem secundari  per a 
depòsit de materials. (accés 5.17)

 Posta sanitària desmuntable situada sobre l’arena en el accés del C/Ozieri en la platja l’Aigua 
Blanca. (accés 3.12)

 Posta sanitària desmuntable en el accés de la Plaça del Xop de la Platja Terranova.(accés 
1.16)

Igualment es disposarà de: 

 Punts de vigilància a peu de platja , mitjançant cadires de vigilància en totes les platges en 
temporada alta. 

 Pals per a col·locar les banders informatives del estat del  mar en totes les platges que 
disposen de vigilància. 

En aquelles platges que no es disposi de pal, o la bandera d’estat de la mar no estigui  
hissada significa que no hi ha servei de vigilància, salvament i socorrisme. 

El servei preventiu de vigilància de salvament i socorrisme es realitzarà en temporada de bany. 
Esta previst l’horari de prestació de 11 a 19 h.

La ubicació prevista del punts de atenció sanitària i les cadires de vigilància en altura es detalla en 
el plànols adjunts. 

Si en el moment d’aprovació del Pla de Salvament i Socorrisme de la temporada 2017 es produeix 
algun canvi sobre lo previst es procedirà a comunicar formalment. 

El servei disposa de Posta Central de prestació del servei de totes les platges, situada en la Plaça 
Europa, fora del domini públic marítim-terrestre. Dintre de la platja, i en temporada de banys es 
disposarà de:

 Postes sanitàries desmuntables 
 Cadires de vigilància en altura. 
 Pals de bandera de estat del mar.

PLATJA TERRAN
OVA

PAU 
PI 

AIGUA 
BLANC
A 
URBAN
A

AIGUA 
BLANC
A  NO 
URB.

RABD
ELLS 

AIGUA 
MORTA 

LES 
DEVESES

SUMA 

POSTA 
SANITÀRIA

1
(mòdul 
acces 
1.16)

- 1
(mòdu 
acces 
3.07)

- - 1
(mòdul 
acceso 
5.17))

- 3

MAGATZEM
POSTA 

- - - - - 1
(mòdul)

1

CADIRES 
VIGILÀNCIA.

3 (acces 
1.03,1.1
4 i 1.19)

3 
(acces 
2.06, 
2.10 i 
2.17)

1
(acces 
3.07)

1 2 
(acce
s 4.05 

i 
4.10)

2
(acces 
5.04 i 
5.10)

1 (acces 
6.17)

13
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Les  postes  sanitaries  disposaran  de  subministrament   d’aigua  potable  i  electricitat  segons  la 
normativa  aplicable.  El  traçat  discorrerà  per  baix  de  les  passarel·les  desmuntables  amb  la 
profunditat i  característiques que indiqui la legislació vigent. La ubicació d’aquest elements està 
dibuixada als plànols del Pla de Temporada.
Els pals de bandera d’estat de la mar, es posaran com a màxim cada 200 m. 

Per tal de garantir la seguretat dels banyistes , es delimitarà en l’aigua  amb “boies” , una  zona de 
25 metros de ample per 75 de llarg en la que estarà prohibit el bany. 
Aquesta zona de prohibició del bany es per tal de que les embarcacions del servei de vigilància i 
salvament pugen eixir a patrullar i prestar serveis dintre de la zona de bany. Aquesta zona no és 
un canal d’eixida d’embarcacions 

Les  característiques  del  servei  de  salvament  i  socorrisme,  seran  les  descrites  en  el  contracte 
d’adjudicació del serveis i les que es detallen en el Pla de Salvament i Socorrisme que anualment 
aprova l’Ajuntament. La prestació del servei es desenvoluparà segons la normativa vigent.

Abalisament longitudinal

S’instal·larà un sistema d‘abalisament mitjançant boies que delimitin la zona de bany i senyalitzen 
la zona de navegació prohibida.

L’abalisament previst per a la temporada 2017 en les platges Pau Pi i  l’Aigua Blanca-Urbana, serà 
de forma similar a l’efectuat en 2014 amb ancoratges ecològics, boies i cadenes. 

Així  mateix  en  la  mida  de  les  possibilitats  pressupostàries  es  preveu  abalisar  les  platges  de 
Terranova  (zona des de urbanització Olival fins Club Nàutic), y l’Aigua Morta. 

El abalisament es posarà a 200 metres de la vora de la platja. 

Es preveu que l’abalisament longitudinal de les platges estigui instal·lat des de el 15 de juny fins el 
30 de setembre. 

ABALISAMENT LONGITUDINAL

Platja TERRANOVA PAU PI AIGUA BLANCA RABDE
LLS

AIGUA 
MORTA

LES 
DEVESE

S
Ambit Clotal Burguer

a
Urbana Urbana No 

Urbana 
Longitud 1120 630 1.400 970 780 1000 2.200 700

Previst 
Abalisament 

No Si Si Si No No Si No 

Ample - 200 200 200 - - 200 -
Superfície - 126.000 280.000 194.000 440.000

(*) En funció de la disponibilitat econòmica

En  les  platges  no  abalisades  longitudinalment  serà  d’aplicació  la  normativa  vigent,  i  estarà 
prohibida la navegació a menys de 200 m. de la vorera. 

L’abalisament es realitzarà per la persona o entitat adjudicatària d’acord a la normativa vigent.

Canal d’eixida esports nàutics 

És preveu habilitar una zona per a pràctica del kiteSurf i Padle Surf per al Club Kiteboardig Oliva. La 
ubicació prevista en les platges de l’Aigua Blanca –àmbit no urbà- entre els accessos 3.15 i 3.16. 

El  canal  serà  de  ample  300  m.  i  llarg  200  m.  Superfície  total:  60.000  m2.  Es  preveu  el 
funcionament des el 01/03 al 30/09. 

L’abalisament del canal de pràctica de Kitesurf, així com la senyalització corresponent  de les zones 
d’activitats esportives es realitzarà per la persona o entitat adjudicatària d’acord amb la normativa 
vigent. 
 

6.3. ACTUACIONS PER A L’ACCESIBILITAT

Tot l’espai és de lliure accés per als usuaris de la platja. 

Els accessos a la arena de la platja són sols per a vianants. 

Per tal  de clarificar  la ubicació dels equipaments a les platges d’Oliva,  els accessos a la platja 
d’Oliva s’han identificat seguint  un  codi  tipus  "a.bb", on: 

"a" correspon al nombre de platja de Nord a Sud: 

1 Terranova 
2 Pau Pi 
3 L’Aigua Blanca 
4 Rabdells 
5 L’Aigua Blanca
6 Les Deveses 

"bb", correspon al numero d'accés dins de cada platja numerat de Nord a Sud. Per exemple, l'accés 
4.12, correspon a la platja 4 ( l'Aigua Morta) accés numero 12. 

La ubicació dels mateixos queda dibuixada en el plànols del Pla de Temporada.  Total accessos: 
103 ( aproximadament un accés cada 85 m.),  i  es classifiquem com a: principals,  de 
primera categoria, de segona categoria i de tercera categoria.

Els accessos principals de cadascuna de les platges són:

1.19 Platja de Terranova Accés Sud; C/ Assagador de Carro.
2.03 Platja Pau Pi Accés zona verda Alfons el Magnànim.
3.01 Platja l’Aigua Blanca Accés inici Avinguda dels Muntanyars
4.10 Platja de Rabdells Accés C/ Lloc Nou de Sant Jeroni.
5.06 Platja l’Aigua Morta Accés Avinguda Oliva Nova 
6.11 Platja Les Deveses Accés del Camí del Vall Nou.

Els accessos fixos, amb travesses de fusta o amb passarel·les desmuntables estan dibuixats en els 
plànols del Pla de Temporada.

El accessos principals de totes les platges es dotaran de: 

 Accés de fusta desmuntable  de doble ample (2,40 m). 
 Rentapeus (es recomanen 2) 
 Dos papereres 
 Recollida Selectiva 
 Plànol de la platja
 Tòtem informació qualitat aigua de bany

Els accessos de primera categoria es procurarà que disposen de passarel·la de fusta d’ample 1,20 
mts., rentapeus y paperera.
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TERRAN
OVA

PAU PI AIGUA 
BLANCA
urbana

AIGUA 
BLANCA

No 
urbana

RABDEL
LS

AIGUA 
MORTA

LES 
DEVESE

S

TOTAL

Número 
Accesso

s

21 22 14 3 12 18 13 103

Princip
al
 

1.19 2.03 3.01 - 4.10 5.06 6.11 6

1º Ordre 1.02
1.21

2.06
2.22

3.08
3.14

- 4.07
4.09

5.05
5.09
5.11
5.17

6.12 13

2º Ordre 1.04
1.06
1.08
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.20

Resto 3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13

3.15
3.16
-

4.01
4.05
4.06

5.02
5.03
5.05
5.13
5.14
5.15
5.16
5.18

6.01
6.03
6.08
6.10

56

3º Ordre 1.01
1.03
1.05
1.07
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13

- - 3.17 4.02
4.03
4.04
4.08
4.11
4.12

5.01
5.07
5.08
5.10
5.12

6.02
6.04
6.05
6.06
6.07
6.09
6.11

29

Passarel·les desmuntables de fusta. 

Segons allò que s'ha indicat en el punt anterior es preveu disposar de passarel·les desmuntables en 
les platges durant la temporada de bany segons s’ha dibuixat en els plànols del Pla de Temporada. 

Platges accessibles 

L’accessibilitat per a discapacitats queda garantida al litoral d’Oliva mitjançant: 

Platges accessibles:
Platja Terranova-Burguera. (C/Pomer)(Accés 1.20)
Platja Aigua Blanca (Plaça Europa) (accés 2.22)
Platja accessible San Fernando (C/Jacomart).( accés 5.17)

Punt accessibles: 

Platja Pau Pi, accés 2.1 en zona verda c/ Alfons el Magnànim. 

Accessos amb rampa i passamans:
Tots el accessos de la Platja Pau Pi.

PLATGES ACCESIBLES
PLATJA TERRANOVA PAU PI AIGUA 

BLANCA 
RABDELLS AIGUA 

MORTA 
LES 
DEVESES

NOM KIKO-
TERRANOVA 

AIGUA 
BLANCA

- - SAN 
FERNANDO

-

PLATAFORMA 
EN M2 

200 200 - - 200 -

PASSAREL·LA 
AMPLE 
ESPECIAL

120 35 - - 60 -

DOTACIÓ -WC QUÍMIC
-VESTIDOR
-DUTXA 
-OMBRES 
-RECOLLIDA 
SELECTIVA 

-WC 
QUÍMIC
-VESTIDOR
-DUTXA 
-OMBRES 
-
RECOLLIDA 
SELECTIVA 

- - -WC 
QUÍMIC
-VESTIDOR
-DUTXA 
-OMBRES 
-
RECOLLIDA 
SELECTIVA 

-

PUNTOS ACCESIBLES
PLATJA TERRANOVA PAU PI AIGUA 

BLANCA 
RABDELLS AIGUA 

MORTA 
LES 
DEVESES

PLATJA 
ACCESIBLE 

- MITJA 
GALTA 

- -

M2 - - - -

M 
PASSAREL·LA 
AMPLE 
ESPECIAL

- 30 - -

DOTACIÓ - WC 
QUÍMIC

- -

UBICACIO - -

Cada una d’aquestes zones adaptades per a l’accessibilitat disposa de zona delimitada de pàrking. 
La ubicació la podem veure en  els plànols del Pla de Temporada 2017

Accessos per a vehicles autoritzats 

L'accés a les platges de vehicles està expressament prohibit, només podran accedir aquells vehicles 
degudament  autoritzats  a  fi  de  realitzar  les  tasques  de  neteja  platja,  vigilància,  salvament, 
socorrisme, primers auxilis, emergències i altres actuacions necessàries

Accessos 
vehicles 

autoritzats

TERR
ANOV

A

PAU PI AIGUA 
BLANC

A
Urban

a

AIGUA 
BLANC

A
No 

urbana

RABDE
LLS

AIGUA 
MORTA

ELS 
DEVES

ES

TOTAL

Identificaci
ó  Accessos

1.21 2.02 3.01 - 4.12 5.01 6.13 6
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Llistat vehicles autoritzats 

Així mateix  els comuniquem la identificació dels vehicles municipals que presten els seus servissis 
en platges: 

MATRICULA TIPUS SERVICI PERÍODE PREVIST 
E-3769-BDF QUAD POLICIA PLATJA TEMPORADA BANY 

E-8664-BFR QUAD POLICIA PLATJA TEMPORADA BANY 

V-95468-VE PALA  RETRO 
MIXTA 
JVC

BRIGADA  MUNICIPAL 
OBRES I SERVEIS 

TOT L'ANY 

V-2280-GC CAMION 
MERCEDES 

BRIGADA  MUNICIPAL 
OBRES I SERVEIS

TOT L'ANY

2996-BTC CAMION 
NISSAN 

BRIGADA  MUNICIPAL 
OBRES I SERVEIS

TOT L'ANY

 Policia de platja. 

POLICIA LOCAL D'OLIVA. 
Plaça de l'Ajuntament núm. 1. 
Tfn: 962 850 250 / Emergències: 092

 Brigada d'Obres Municipal. 

MAGATZEM MUNICIPAL. 
C/carretera de Pego s/n. 
Tfn.: 669 433 815

6.4. ACTUACIONS PER A LA NETEJA I HIGIENE

Papereres
S’instal·larà una paperera a peu de platja en cada accés de vianants  a l’arena. 
En les platges amb certificació de qualitat “Q” s’instal·larà una cada 50 m. aproximadament. En tots 
els accessos en que sigui possible es reforçarà amb paperera a l’entrada a l’arena. 

TERRANOVA PAU PI AIGUA BLANCA
URBANA 

NO URBANA

RABDELLS AIGUA 
MORTA

LES 
DEVESES

SUMA

PR 25 24 16 5 14 24 15 123

Punts de recollida selectiva de residus

Es preveu l’existència de punts de recollida selectiva a peu de platja en totes les platges d’Oliva. El 
punt de recollida selectiva a peu de platja consisteix en un conjunt de tres papereres diferenciades 
per colors (groc, verd i blau) per a la recollida selectiva. 

TERRA
NOVA

PAU 
PI

AIGUA
BLANCA

RAB
DELLS

AIGUA 
MORTA

LES 
DEVESES

SUMA

Recollida
Selectiva platja

1 1 1 - 1 4 1 9

Recollida  selectiva 
platja accesible 

1 1 0 0 1 0 3

Rentapeus 

Les platges d’Oliva disposen dels següents rentapeus: 

TERRANOVA PAU PI AIGUA BLANCA
URBANA 

NO URBANA

RABDELLS AIGUA 
MORTA

LES 
DEVESES

Suma

RP 11 22 15 0 5 16 5 74

WC químics a peu de platja

Els wc químics de les instal·lacions temporals tipus xiringuitos que hi ha a la arena de la platja són 
de lliure accés per als usuaris de les platges. Com a mínim ha d’haver dos wc químics per 
instal·lacions tipus  xiringuito o quiosc. La situació dels mateixos als plànols es orientativa, decidint-
se la situació definitiva dels wc en el moment del replanteig de les instal3lacions, en funció del estat 
de les platges, etc...

PREVISIÓ WC 
QUÍMICS A PEU 

PLATJA

TERRA
NOVA

PAU PI L’AIGUA 
BLANCA

RABDEL
LS

LAIGU
A 

MORTA

LES 
DEVES

ES

SUM
A

IT previ 2017 2 3 2 1 0 4 0 12
Wc  químic   IT 
normal 

2 3 2 1 0 4 0 12

WC  químic  IT 
discapacitats 

2 3 2 1 0 4 0 12

El període de instal·lació serà el mateix que el de la instal·lació temporal. 

El  servei  de  wc  químics  es  realitzarà  per  la  persona  o  entitat  adjudicatària  de  la  instal·lació 
temporal d’acord a la normativa vigent. 

També són d’ús públic i gratuït per a tots els usuaris de platja els wcs químics adaptats de les 
platges accessibles i punt adaptat.

PREVISIÓ WC 
QUÍMICS A PEU 

PLATJA

TERRA
NOVA

PAU PI L’AIGUA 
BLANCA

RABDEL
LS

LAIGU
A 

MORTA

LES 
DEVES

ES

SUM
A

Platja Accessible 1 1 - - 1 - 3

Punt adaptat - 1 - - - - - 1

Identificació accés 1.19 2.01
2.22

- - - 5.17 -

Dutxes

En les tres platges adaptades es disposa de servei de dutxa d’us exclusiu per a persones amb 
discapacitat.

Dutxa TERRA
NOVA

PAU PI L’AIGUA 
BLANCA

RABDELLS LAIGUA 
MORTA

LES 
DEVES

ES

Sum
a

Accés 1.21 2.22 0 0 5.17 0

El  subministrament  d’aigua  potable  a  les  dutxes  es  farà  des  de  la  xarxa  municipal.  El  traçat 
discorrerà  per  baix  de  les  passarel·les  desmuntables  amb la  profunditat  i  característiques  que 
indiqui la legislació vigent.

Vestidors
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La  Diputació  de  Valencia  ha  sumunistrat  6  vestidors  de  colors  como  a  reclam  turistic  a  les 
platges.Previsiblement es colocarán a la platja de Pau Pi, a l'acces 2,03.

Vestidors Acces Platja Ample Fons Alt SUp
6 2.03 PAU PI 1,5 1,5 2,2 13,5

6.5. ACTUACIONS PER A L’OCI

Jocs infantils / Altres 

Platja TERRANOVA PAU PI AIGUA 
BLANCA

RABDELLS AIGUA 
MORTA 

LES 
DEVESES

SUMA 

Ident J-1 J-2 J-3 J-4 - - 4 ZONAS 
M2 250 500 500 - 500 - - 1.750 M

Dotació: 

J-1: Piràmides menuda. 
J-2: Piràmide gran
       Joc infantil amb tobogan
       Dos zones biosaludables
J-3: Joc infantil amb tobogan i passarel·la
J-4: Jocs infantil. 

La distribució d’aquest equipament la podem veure al plànols del Pla de Temporada. 

Zones esportives

Platj
a 

TER
RAN
OVA

PAU 
PI

AIGUA 
BLANCA

RABDELLS L’AIGUA MORTA LES 
DEV
ESES

SUMA 

TN PP AB RB RB AM AM AM AM DV
Ident
.

E-1 E-2 
(*)

E-3 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9 E-10 E-11 10
ZONE
S 

M2 600 2400 600 300 300 300 300 300 300 600 6.000
DOT
ACIÓ 

2
 V

Ò
LE

I 

Z
O

N
A
 E

S
PO

R
T
S
 P

LA
T
JA

 

2
 V

Ò
LE

I

1
 V

Ò
LE

I

1
 V

Ò
LE

I

1
 V

Ò
LE

I

1
 V

Ò
LE

I

1
 V

Ò
LE

I

1
 V

Ò
LE

I

2
 V

Ò
LE

I 

(*) Zona esport platja de la Mitja Galta

Activitats esportives 

ACTIVIDD
ES 
ESPORTIV
ES 

ORG.: DATA DIA  DE  LA 
SETMANA  

HORARI PLATJ
A 

ZONA 
DEPOR
TIV

OCUPA
CIÓN 

TAI  XI 
ADULTS I
3r EDAT

CLUB 
DHARMA

JULIOL 
AGOST 

DILLUNS A
 DIVENDRES 

8.15 A
 9.15

AIGUA 
BLANC
A 

E-3 100 M2

TAI  XI 
KUNG  FU 
ADULTS

CLUB 
DHARMA

JULIOL 
AGOST 

DILLUNS 
DIMECRES 
DIVENDRES 

20:00  A 
21:00

AIGUA 
MORTA

100 M2

GIMNÀSTIC
A 
3r EDAT 

SEM JULIOL 
AGOST 

DILLUNS 
DIMECRES

08:30  A 
09:30

PAU PI E-2 100 M2

GIMNÀSTIC
A 
ADULTS

SEM JULIOL 
AGOST 

DILLUNS 
DIMECRES

08:30  A 
09:30

PAU PI E-2 100 M2

BODY
PLATJA 

SEM JULIOL
AGOST 

DIMARTS 
DIJOUS 

20:30  A 
21:30

PAU PI E-2 ZONA 
PASSEIG 
MITGA GALTA

ACTIVITAT
S 
ANIMACIÒ 
ESPORTIVA

KIKO 
PARK

JULIOL
SETEMB
RE

DILLUNS  A 
DIUMENGE

12:00  A 
14:00

TERRA
NOVA 
BURGU
ERA

E-1 100 M2

Escoles esportives
 
ESCOLES 
ESPORTIV
ES 

ORG.: DATA DIA  DE  LA 
SETMANA  

HORARI PLATJ
A 

ZONA 
ESPORTI
VA 

OCUPA
CIÓ

VÒLEI 
PLATJA 

CLUB 
VOLEIBOL 
OLIVA

JULIOL 
AGOST 

DILLUNS  A 
DIJOUS

18:30  A 
21:30

PAU PI E-2 JOCS 
VÒLEI 

HANDBOL 
PLATJA 

CLUB 
HANDBOL 
OLIVA

JUNY, 
JULIOL 
AGOST 

DILLUNS  I 
DIMECRES 

18:30  A 
20:30

PAU PI E-2 ZONA 
HANDBO
L 

KUNG FU 
INFA NTIL 

CLUB 
ESPORTIU 
DHARMA

JULIOL 
AGOST 

DILLUNS  I 
DIMECRES
DIVENDRES  

19:00  A 
20:00

AIGUA 
MORTA

100 M2 

ESCOLA 
RECREATIV
A 

CLUB 
HANDBOL 
OLIVA

JULIOL DIVENDRES  9:30  A 
12:30

AIGUA 
MORTA

E-2 ZONA 
ESPORTI
VA 

ESCOLA 
ESPORTIVA 
KITESURF I 
PADDLESU
RF

CLUB 
KITEBOAR
DING 
OLIVA

JUNY  A 
SETEMB
RE

DILLUNS  A 
DIUMENGE

10:00  A 
19:00 
(Paddlesur
f)  i  14:00 
a  19:00 
(Kitesurf)

AIGUA 
BLANC
A

200 M

ESCOLA 
ESPORTIVA 
PADDLESU
RF

CLUB  SUP 
OLIVA

FEBRER 
A 
OCTUBR
E

DILLUNS  A 
DIUMENGE

10:00  A 
19:00

TERRA
NOVA

200 M

6.6. INFORMACIÓ

Panels informatius
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Es disposa  de panells  informatius  situats  als  accessos principals  de totes les  platges  Aquestes 
senyalitzacions informen de tots els serveis de la platja. 

Es disposa de “tòtems” informatius de la qualitat de l’aigua de banys, situats al costat dels panells 
informatius de platja. 

PANELL 
INFORMATIU 

TERRANOVA PAU PI AIGUA 
BLANCA 

RABDELLS AIGUA 
MORTA 

LES 
DEVESES

Num. Accés 1.02 
1.17

2.02
2.06
2.21

3.01
3.14

4.10 5.06
5.14

4.12

TOTEM 
QUALITAT 
AIGUA  

TERRANOV
A

PAU PI AIGUA 
BLANCA 

RABDELLS AIGUA 
MORTA 

LES 
DEVESES

Carrer Assagador 
Carro 

Alfons  el 
Magnànim 

A. 
Muntanyar

Lloc Nou de 
Sant Jeroni 

Avinguda 
Oliva Nova 
Jacomart

Camí del Vall 
Nou 

NUM ACCES 1.17 2.02 3.01 4.10 5.06
5.17

4.12

Pals per a banderes de certificació de qualitat

Es disposa ubicacions de pals per a banderes informatives en total les platges.

PLATJA TERRANOV
A

PAU PI AIGUA 
BLANCA 

RABDELLS AIGUA 
MORTA 

LES 
DEVESES

Conjunt  3 
pals 

Assagador 
Carro

Alfons  el 
Magnànim 

Avinguda 
dels 
Muntanyars 
(punt jove) 

Zona  Verda 
Urbanitzaci
ó Rabdells

Avinguda 
Oliva Nova 
(1)

-

1 pal - - - Accès 4.12 -C/ 
Jacomart

Camí del Vall 
Nou 
(existents 2) 

(1) Fora del domini públic marítim terrestre

Així mateix es disposa de cartells de platges accessibles i normes de conducta situats en:
 
PANELL 
NORMA 
CONDUCTA 

TERRANOVA PAU PI AIGUA 
BLANCA 

RABDELLS AIGUA 
MORTA 

LES 
DEVESES

Carrer Pomer - Lloc Nou de 
Sant Jeroni 

Jacomart

Num. Accés 1.21 - 4.10 5.17

6.7. QUADRE RESUM

Instal·lacions que son titularitat de la agencia valenciana de turisme : 

ZONES 
ESPORTIVES 

1 ut. 1 ut. 1 ut. 2 ut. 4 ut. 1 ut. 10
ZONE

S 

6.000

ZONES 
JOCS 

1 ut. 1 ut. 1 ut. 0 ut. 1 ut. 0 ut. 4 
ZONE

S 

1.750

SUMA: 11.766 m2

Resta de instal·lacions sense ànim de lucre

En l’aigua 

ABALISAM
ENT 
LONGITUD
INAL 

TERRAN
OVA

PAU PI AIGUA 
BLANCA

RABDEL
LS 

AIGUA 
MORTA 

LES 
DEVESE
S

TOTAL 

LONGITUD 1700 1.400 970 0 2.200 0 SUMA: 6.270 
m.

Ample 200 200 200 200 Sup. total: 
6.270 X 200 = 
454.000 M2 

TERRA
NOVA

PAU PI AIG
UA 
BLA
NCA

RABDELLS AIGUA 
MORTA 

LES 
DEVESE
S

TOTAL 

EIXIDA  ZONA 
KITE-SURF  

- - - Canal eixida: 
Ample:  400 
m. 
Llarg:  200 m. 

- - 80.000 m2

EIXIDA 
CANAL  CLUB 
SUP 

Canal 
eixida: 
Ample:  
100 m. 
Llarg: 

200 m. 

20,000 m2

6.8. ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I FESTIUS

Els esdeveniments es detallen en la Memòria d’Esdeveniment, però al respecte s’adjunta un quadre 
resum  dels esdeveniments previstos: 

Esdeveniments esportius

ACTIVITAT ORGANITZADOR DATA 
PREVISTA

2017

HORARI PLATJA ZONA
ESPORTIV

A
CAMPIONAT  D’IVERN  VOLEI 
PLATJA 2 x 2

CLUB  VOLEIBOL 
OLIVA 

PENDENT 
CONFIRMAR

09:00  a 
15:00

PAU  PI 
/MITJA 
GALTA 

 E-2

XIi CORREGUDA DE CAVALLS 
DE LA JOIA

ASS.  AMICS  DEL 
CAVALL  DE  LA 
SAFOR

5 MARÇ 09:00  a 
14:30

PAU  PI/ 
MITJA 
GALTA 

E-2
ENTORN

TRIATLO MITJA DISTÀNCIA CLUB  TRIATLÓ 
OLIVA

21 MAIG 06:30  a 
17:00

MITJA 
GALTA  /PAU 
PI 

E-2  I 
ENTORN

LLIGA VALENCIANA HANDBOL FEDERACIÓ 1 I 2 JULIOL 09:00  a PAU PI E-2

9
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PLATJA VALENCIANA 
HANDBOL CV

21:00

AQUATRAIL CLUB  TRIATLÒ 
OLIVA

8 JULIOL 8:30  a 
12:00

PLATJA 
AIGUA 
BLANCA  – 
ZONA RIUET 
DELS 
GORGS

OPEN PADEL PLAYA CLUB  PADEL 
OLIVA

8 JULIOL 09:00  a 
21:00

PAU PI E-2

CAMPIONAT  ESTIU  VOLEI 
PLATJA SENIOR i SUB-19

FEDERACIÓ 
VOLEIBOL  CV  i 
CLUB  VOLEIBOL 
OLIVA

Pendent  de 
confirmar

09:00  a 
21:00

PAU  PI 
/MITJA 
GALTA 

 E-2

TRAVESSIA A NADO D’ESTIU CLUB  NATACIÓ 
OLIVA 

15 JULIOL 07:00  a 
13:00

PAU PI  E-2  I 
ENTORN 

OPEN VOLEÏ PLATJA 3 x 3 CLUB  VOLEIBOL 
OLIVA 

29 JULIOL 10:00  a 
21:00

PAU  PI 
/MITJA 
GALTA 

 E-2

TROFEU  VOLEÏ  PLATJA 
“PLATGES D’OLIVA” 2 x 2

CLUB  VOLEIBOL 
OLIVA 

26 AGOST 10:00  a 
21:00

PAU  PI 
/MITJA 
GALTA 

 E-2

TRIATLÓ CIUTAT d'OLIVA CLUB  TRIATLÓ 
OLIVA 

17 SETEMBRE 07:00  a 
14:30

MITJA 
GALTA  /PAU 
PI 

E-2  I 
ENTORN

Esdeveniments festius 

ACTIVITAT ORG. previs
t
2017

PLATJA ZONA 

DESEMBARCAMENT ASOCIACIO  DE  FESTES  DE 
MOROS I CRISTIANS 

21-22 
juliol

PAU PI MITJA GALTA 

CENA A LA FRESCA DEPARTAMENT  DE  BENESTAR 
SOCIAL

POR 
CONFI
RMAR

PAU PI MITJA GALTA

CINE D'ESTIU DEPITACIÓ DE VALENCIA POR 
CONFI
RMAR

PAU PI PLAÇA 
EUROPA

 
7. INSTAL·LACIONS AMB ÀNIM DE LUCRE

7.1. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS AMB ÀNIM DE LUCRE 

La situació general de les instal·lacions a la totalitat de l'àmbit de la platja d'Oliva, es representa en 
el pla Nº 1: Situació, escala 1:10.000. 
 
La delimitació de superfícies proposta es representa gràficament en els plànols de planta de l'1 al 
23, a escala 1: 1.000, juntament amb la resta de serveis a prestar a les platges, com ara serveis  
d'accessibilitat, seguretat i servei públic. 

Finalment, es representen l a delimitació de superfícies a ocupar per esdeveniments esportius i 
comercials en plans de de cintura a escala 1:1.000.
En  els  esmentats  plànols  es  reflecteix,  a  escala  1:  1.000,  l'exacta  localització  i  extensió  dels 
diferents  espais  a  ocupar,  alhora  que  s'indica  la  naturalesa,  característiques  i  nombre  de  les 
instal·lacions que poden albergar. 
 

Segons la naturalesa de les instal·lacions, cal distingir cinc tipus d'ocupacions, a saber: 
 

TIPUS INSTALACIO APERTURA HORARI TANCAMENT 
MÁXIM

PARA·SOLS-HAMAQUES 9’30 H. 21’30 H.
SURF 9’30 H. 21’30 H.
MASSATGES 9’30 H. 21’30 H.
QUIOSCs 9’30 H. 21’30 H.
XIRINGUITOS 10’00 H. 03’00 H.
TERRAÇES 10’00 H. 03'00 H.
PATINETS AQUATICS 10’00 H. 21'30 H.
JOCS INFANTILS 10’00 H. 21'30 H.

QUIOSCS. Els  quioscs  consistiran  en  elements  modulars  prefabricats  compactes,  amb 
marcatge CE, que arribaran acoblats de fàbrica i es col·locaran mitjançant grua ploma o 
similar.  No es permetrà la construcció ni muntatge en el punt de venda. Les instal·lacions 
necessàries per al seu funcionament, electricitat, aigua, climatització, etc.,hauran de vindre 
incorporades directament de fàbrica i es dedicaran a la venda de refrigeris, gelats, menjars 
envasats i begudes i que oc upa una superfície de domini públic no superior a 25 metres 
quadrats,  dels  quals,  9  metres  quadrats  com a màxim podran destinar-se  a  instal·lació 
tancada, sense ambient musical i amb un horari de 9:30 hs. Fins a les 21:30 hores. 
 
XIRINGUITOS. Es consideren com a tals,  als efectes de les presents  normes, aquelles 
instal·lacions  desmuntables  compostes  de  dues  o  més  mòduls  en  què,  a  més  de  les 
mercaderies  pròpies dels  quioscs,  podrà expendre menjars  preparats  sense manipulació, 
podent  utilitzar  música  ambiental  a  les  instal·lacions  i  condicions  que  es  detallen  en 
l'autorització, i que ocupa una superfície de domini públic no superior a 7 0 metres quadrats, 
dels quals, 20 metres quadrats com a màxim podran destinar-se a instal·lació tancada, i un 
horari de 10:00 hs. fins a les 3:00 hores com a màxim.
 
MASSATGES.  Es consideraran com a tals, als efectes de les presents normes, aquelles 
instal·lacions  de  reduïdes  dimensions,  d'un  mòdul  únic  i  de  facilitat  de  desmuntatge, 
destinada a la prestació de serveis per a la salut, i amb un horari de 9:30 hs. Fins a les 
21:30 hores. 
 
TENDALS-PARA-SOLS-HAMACAS. Superfície destinada a la ubicació d'elements de suport 
a l'estada a la platja: hamaques, som brilles, tendals i / o para-sols, i amb un horari de 9:30 
hs. Fins a les 21:30 hores.
 
ESCOLA D'ESPORTS NÀUTICS. Es desenvoluparan les següents disciplines:  Windsurf, 
Vela lleugera, Kitesurf (amb restriccions), Esquí nàutic,  Piragua, Artefactes arrossegables i 
inflables,  i  amb un horari  de  9:30  hs.  Fins  a  les  21:30  hores.  Aquestes  escoles  tenen 
afegides els seus canals de varada.

TERRAÇES. Es consideren com a tals, les instal·lacions compostes per una tarima de fusta 
desmuntable, la qual es deixa caure sobre la arena, coberta amb un terrat i oberta per tots 
els seus costats.

PATINS AQUÀTICS No podrà ocupar-se, davall cap circumstància, el cordó dunar. Per a la 
neteja dels patins no podrà usar-se cap tipus de detergent.

JOCS INFANTILSNo podrà ocupar-se, davall cap circumstància, el cordó dunar. Per a la  
neteja dels patins no podrà usar-se cap tipus de detergent.
  

7.2. NORMES DE COMPLIMENT CARÀCTER GENERAL
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Aquesta autorització no implica cessió del domini públic ni de les facultats dominicals de l'Estat, i 
s'atorga amb subjecció a la Llei 22/88, de 28 de Juny, de Costes, deixant fora de perill els drets de 
particulars i sense perjudici de tercer. 
 
Les ocupacions dels serveis  de temporada es duran a terme d'acord amb les determinacions i 
emplaçaments assenyalats en els plànols oficials que s'acompanyen al Pla. 
 
Les variacions i modificacions d'emplaçament hauran de ser sol·licitades per l'interessat i tramitades 
davant la Demarcació de Costes a València, previ el corresponent informe municipal. 

L'execució  de  les  instal·lacions  i  la  seva  explotació  es  duran  a  efecte  sota  l'exclusiu  risc  i  
responsabilitat del titular administratiu de l'autorització. 
 
Aquesta autorització no podrà implicar, en cap cas, la construcció d'obres de fàbrica i altres de 
caràcter fix dins la zona de domini públic, sent les instal·lacions total i fàcilment desmuntables, 
entenent per tals les així definides en l'article 51 de la Llei 22/88. 
 
La concessió d'aquestes autoritzacions no eximeix el titular de proveir-se de totes aquelles altres 
autoritzacions, permisos i llicències necessàries per raó de la concreta activitat i de l'explotació, així 
com de l'observança de la normativa específica de funcionament de cadascuna de les diferents 
activitats  ,  i  la  reguladora  de  la  seguretat  en  llocs  públics  de  bany,  ocupació  d'embarcacions 
esportives i d'esbarjo i sobre establiments que expedeixin productes alimentaris i begudes. 
 
Després d'obtinguda l'autorització, i abans de procedir al muntatge de la instal·lació, s'haurà de 
sol·licitar  el  replantejament  de  la  mateixa  per  part  d'un  tècnic  de  l'Ajuntament  i  el  seu 
assenyalament, amb acotació de la zona o superfície màxima objecte de l'ocupació. 
 
El  titular  de  cada  explotació  abonarà  a  l'Ajuntament  la  quantitat  corresponent  al  preu  de 
l'adjudicació  i  el  Cànon  de  Costes  reglamentàriament  establert. Així  mateix  dipositarà  a 
l'Ajuntament l'import de la fiança definitiva que s'aprovi. 
 
La tipologia de les instal·lacions haurà d'harmonitzar amb l'entorn i els materials emprats seran de 
bona qualitat, aspecte estètic i bon estat de conservació. 
 
Els espais que s'autoritzin per a tendals, hamaques, para-sols i gandules seran senyalitzats en els 
seus vèrtexs mitjançant jalons encastats que es mantinguin permanentment durant la durada total 
de l'ocupació. 
 
Les zones de llançament i varada d'embarcacions disposaran de canals marítims senyalitzats amb 
boies, en la forma reglamentària. Els mateixos es troben reflectits en els plànols. Es preveu un 
primer canal a la Platja Pau Pi, anexa a la instal.lacio 5 , l'orientació del qual ve determinada per a 
no interferir amb el tràfic del club nàutic, sent per aixo les seues dimensions variables i un segon 
canal  a  la  desembocadura  dreta  de  la  Sequia  del  Vedat,  de  100  mts.  de  ample,  anexa  a  la 
instal.lacio 18. Els esmentats canals hauran d'estar clarament senyalitzats, indicant que dins dels 
mateixos queda prohibit el bany.
 
La Demarcació de Costes conservarà en tot moment les facultats de tutela i policia sobre el domini 
públic  afectat,  quedant obligat  el titular  de l'explotació  a informar la Direcció de Costes de les 
incidències que es produeixin amb relació al domini públic i complir les instruccions que emanin de 
la Demarcació de Costes. 
 
El  titular  de l'autorització  s'obliga  a complir  i  fer  complir,  si  escau,  als  tercers  encarregats  de 
l'explotació,  les  condicions  de  l'autorització,  amb  possibilitat  d'instruir  i  resoldre  expedients 
sancionadors pels incompliments, sense perjudici de les facultats sancionadores de la Demarcació 
de Costes. 
 
Extingida l'autorització, el  titular tindrà  l'obligació  de retirar fora del domini públic i de la seva 
zona de servitud les instal·lacions corresponents, i estarà obligat a la retirada en el termini de 10 

dies quan així ho determini la Direcció de Costes, i, en tot cas, al final de temporada, així com a 
restaurar la realitat física alterada. 
 
Seran causa de caducitat, parcial o total, d'aquesta autorització a més dels casos establerts, amb 
caràcter general, en l'article 79 de la Llei de Costes els següents: 
 

 L'alteració dels usos autoritzats. 
 L'augment de l'ocupació autoritzada en més d'un 10%. 
 L'emmagatzematge  exterior  d'aplecs,  emmagatzematges  o  dipòsits  dels  residus  de  les 
explotacions. 
 La instal·lació de conduccions aèries. 
 Evacuar o abocar aigües brutes i residus sòlids. 
 La instal·lació de fosses sèptiques no autoritzades. 
 L'incompliment  de  les  condicions  d'aquesta  autorització,  així  com  de  qualsevol  de  les 
prohibicions establertes, amb caràcter general, en la Llei de Costes. 

 
Els adjudicataris de les diferents instal·lacions estan obligats a: 
 

  La conservació i manteniment en bon estat de funcionament i proveir-se dels corresponents 
certificats sanitari i assegurança d'accidents per als usuaris. 
  Garantir les adequades condicions higiènic-sanitàries de les instal·lacions. 
  La neteja diària dels espais corresponents a la superfície ocupada. 
  No efectuar dipòsits ni emmagatzematges de materials o estris vinculats a l'explotació de la 
instal·lació  o  producte  de  la  mateixa  a  la  vista  dels  usuaris  de  la  platja,  mantenint  en 
adequades condicions estètiques i higièniques l'entorn de la instal·lació. 
  No iniciar les operacions de muntatge de les instal·lacions abans de la inspecció i acotat del 
terreny i signatura de l'Acta de Replanteig pels Serveis Tècnics competents. 
  Permetre l'accés i facilitar les inspeccions que dispose l'Ajuntament o la Demarcació de 
Costes, en l'exercici de les seves competències. 
  No construir obra de fàbrica alguna per a la fixació al terreny, prohibint-se la utilització i 
col·locació d'elements no desmuntables. 
  L'ocupació  de  la  platja  per  instal·lacions  de  qualsevol  tipus  hauran  de  deixar  lliure 
permanentment una franja de 6 metres, com a mínim, des de la riba en plenamar per a trànsit 
de vianants  respecte  de la  distància  mínima de separació  entre  instal·lacions  d'un mateix 
tipus, aquesta es determina en 300 metres. 
  Les conduccions de servei a les instal·lacions seran subterrànies.  El sistema de sanejament 
haurà de garantir una eficaç eliminació de les aigües residuals així com l'absència de males 
olors.  Queden  prohibits  aquells  sistemes  de  drenatge  o  absorció  que  siguin  susceptibles 
d'afectar o contaminar la sorra de les platges o la qualitat de les aigües de bany.  L'adequació 
d'aquestes  instal·lacions  serà  prèviament  informada  per  Tècnic  competent.  En  cas  de 
col·locació de fosses de sanejament estanques, cada concessionari ha d'aportar prèviament al 
muntatge, certificat subscrit per tècnic competent sobre l'estanquitat de la fossa.  Aquesta 
documentació és determinant per a autoritzar el muntatge.  El concessionari ha de justificar 
correctament el buidatge de la fossa així com el buidatge i manteniment de les cabines de WC 
químiques.  Sobre això es farà arribar a l'Ajuntament d'Oliva, immediatament després del 
buidatge, còpia de l'albarà dels treballs realitzats per l'empresa de buidatge. 
  Compliment, amb caràcter general dels horaris de funcionament que reglamentàriament 
corresponga a cada tipus d'instal·lació o les que, si no, acordi l'Ajuntament. 
  A l'obtenció, amb independència de l'autorització municipal, d'aquelles altres autoritzacions 
o  permisos  que  hagin  d'expedir  els  organismes  competents  depenent  de  la  naturalesa  i 
característiques de les diferents activitats de les instal·lacions. 
  Proveir-se de pòlissa d'assegurança que garanteixi  la indemnització de danys a terceres 
persones, amb motiu del funcionament de la instal·lació. 
  El personal de les concessions haurà d'anar uniformat i identificat. 
  Les instal·lacions de subministraments d'aigua potable i energia elèctrica hauran de ser 
subterrànies i no podrà afectar zones dunars i per a la instal·lació de les conduccions s'han de 
seguir els criteris generals assenyalats per la Demarcació de Costes i el REBT 2002. 
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  Tant les obres de soterrament i muntatge de les conduccions de subministraments com la 
seva  posterior  desmuntatge  i  l'obtenció  de  la  corresponent  contractació  dels  descrits 
subministraments  seran  per  compte  de  l'adjudicatari  de  la  instal·lació.  Les  empreses 
subministradores  no  podran  formalitzar  la  contractació  d'aquests  serveis  sense  la  prèvia 
acreditació de la condició d'adjudicatari per part del sol·licitant. 
  A la finalització de la temporada autoritzada, l'adjudicatari haurà de procedir a la retirada 
d'aquestes instal·lacions i a la reposició del domini públic afectat.  Les adequades condicions 
de reposició es supervisaràn i informaran per part d'un funcionari i el seu informe favorable 
serà requisit necessari per procedir a la devolució de la Fiança Definitiva, tant a favor de la 
Demarcació de Costes com del propi Ajuntament. 
  No  obstant  l'anterior  obligació  de  desmuntatge  i  retirada  d'aquestes  instal·lacions, 
l'Ajuntament  per  pròpia  iniciativa o  a  petició  de  l'adjudicatari  podrà  exceptuar  d'aquesta 
obligació, amb l'autorització de la Demarcació de Costes, a fi que les referides instal·lacions 
puguin romandre soterrades i  fora de servei en acabar la temporada d'explotació,  a fi  de 
protegir el cordó dunar i l'entorn de la instal·lació que es poden veure perjudicats per aquestes 
operacions anuals de muntatge i desmuntatge.  En cas de romandre aquestes conduccions de 
serveis en acabar el període d'autorització, l'adjudicatari es comprometrà a la cessió de les 
mateixes  a  favor  de  l'Ajuntament  fins  a  l'inici  de  la  temporada  estival  següent,  posant 
novament en servei tals subministraments si resultés novament adjudicatari de la instal·lació . 
 Si l'interessat no resultés adjudicatari de la instal·lació temporal tindrà dret a reintegrar-se 
del  cost d'aquestes instal·lacions amb càrrec al  que resulte adjudicatari,  per a  això haurà 
d'acreditar  aquells  costes amb les  factures que hagi  satisfet  o,  en un altre  cas,  aquestes 
instal·lacions han de ser objecte de valoració per part dels serveis tècnics municipals, i el valor 
que es determine serà satisfet pel nou adjudicatari en favor de l'anterior. 

 
La totalitat d'instal·lacions, amb caràcter general, han de complir les següents normes de 
qualitat mediambiental i turística: 
 

  Les instal·lacions autoritzades han de complir tots els procediments i instruccions de gestió 
mediambiental i turística recollides en el Sistema de Gestió de Platges d'Oliva, basades en les 
normes ISO 14001 i Q de Qualitat Turística. 
  Exposaran la informació sobre la Política de Gestió del Sistema de Gestió de Platges d'Oliva 
que se'ls hagi facilitat des de l'Ajuntament, a la vista dels usuaris ia la seva sencera disposició. 
  Comunicaran  qualsevol  circumstància  que  incideixi  en  la  protecció  del  medi  ambient  a 
requeriment de l'Ajuntament. 
  El personal responsable de cada instal·lació haurà de participar en els cursos i reunions que 
organitzi l'Ajuntament a través de l'Òrgan Gestor de Platges referits a la gestió mediambiental 
i la qualitat turística. 
  Notificaran de forma immediata a l'Ajuntament quan detectin qualsevol situació anòmala en 
el funcionament de la instal·lació. 
  Les  instal·lacions  seran  fàcilment  desmuntables  i  per  al  seu  muntatge  no  s'utilitzaran 
substàncies que puguin produir gasos o líquids tòxics o nocius, evitant la utilització de coles, 
dissolvents, greixos i ceres.  La base de la instal·lació serà de fusta, mitjançant taules el més 
juntes  possible  i  l'adjudicatari  s'obliga  a  la  neteja  i  reposició  de  la  zona  ocupada  a  la 
finalització de l'autorització. 
  Mitjançant  l'acta  de  muntatge  i  desmuntatge  d'instal·lacions,  es  comunicarà  amb 
anterioritat al coordinador de Platges la data prevista per a realització dels treballs.
 Les  instal·lacions  situades  davant  el  LIC  Dunes  de  la  Safor  compliran amb les 
mesures  d'especial  protecció  de  Flora  i  Fauna  establides  per  la  Conselleria  de 
Mediambient com son: 
 No netejar la platja amb mitjos mecànics
 Supervisar el seu muntatge i desmuntatge si calguera per part dels tècnics de 
Conselleria
 Les  instal·lacions  s'allunyaran  un  mínim de  3,5  mts.  del  peu  dunar,  i  5  mts. 
sempre que siga possible
 Totes les instal·lacions que comencen el seu període d'explotació abans de  l'1 de 
juliol, estaran obligades a instal·lar la corda de protecció dunar abans de l'1 d'abril 
del present any. Esta corda tindrà que protegir la longitud total de la instal·lació.

7.2.1.  ACTIVITATS COMERCIALS NO SEDENTÀRIES

MERCAT "MITJA GALTA". Té  com a  objectiu  la  promoció  del  comerç  local,  dinamització  de 
l'entorn de la platja  i  l'augment de l'oferta d'oci.  Va dirigit  al  públic  en general: veïns d'Oliva, 
visitants, usuaris de la platja i turistes.
Està  situat  al  passeig  marítim  de  la  platja  de  la  Mitja  Galta,  c/Alfons  V  el  Magnànim.
La gestió i organització va a càrrec de la Delegació de Comerç i Mercats de l'Ajuntament d'Oliva.
L'activitat es concreta en la venda de productes tèxtils, calçat i articles de la llar en parades de 5 x 
2 mi té un total de 35 parades. El marcat romandrà obert tots els diumenges y festius entre el 1 de 
juliol y el 15 de setembre, amb un horari de 18:00 a 23:00 Hs.
 
CHURRERIA MITJA GALTA . Té com a objectiu la dinamització de l'entorn de la platja, augment 
de l'oferta del producte i millor prestació de serveis. Va dirigit al públic en general: veïns d'Oliva, 
visitants, usuaris de la platja i turistes.
Està situat al  passeig marítim que se situa en Alfons V el Magnànim,  confrontant amb el Club 
Nàutic.
La gestió i organització va a càrrec de la Delegació de Comerç i Mercats de l'Ajuntament d'Oliva i la 
venda es porta a terme per empresa privada.  L'activitat es concreta en la venda exclusiva de 
productes elaborats amb masses fregides (xurros)  i begudes  no alcohòliques,  en  un  vehicle 
transportable adaptat  que ocupa una  superfície  de via  pública  de 15 m2 (5  x  3  metres).  La 
instal·lació està en funcionament tots els dies compresos entre l'1 de juny i el 30 de setembre en 
horari de 8:00 a 22:000 hores. 

7.3. RELACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A OCUPAR EN DOMINI PÚBLIC

Les superfícies màximes permeses per a cada tipus d'instal·lació i unitat serà la següent, en metres 
quadrats d'ocupació: 

 Tipus d'instal·lació  Superfície màxima 
Massatges  20 m2 
Xiringuito  70 m2 
Dels quals cobert màxim  20 m2 
Tendals - Para-sols - Hamaques  250 m2 
Quiosc 
Dels quals cobert máxim

 25 m2
9 m2 

Escoles esports nàutics  200 m2 
Terraçes 50 m2
Patins Aquatics 200 m2
Jocs infantils 150 m2

Criteris de mesurament: 
 
QUIOSCS,  XIRINGUlTOS I SIMILARS Per  mesurar la  superfície autoritzada,  es  considerarà  la 
superfície en planta de tota la instal·lació, prenent com a referència els vèrtexs que formi la figura 
geomètrica del  seu  entramat o la  seva  projecció sobre  el  terra (en  cas  de voladissos de  la 
instal·lació) . Es comptabilitzarà la superfície ocupada per possibles terrasses, plataformes de fusta, 
magatzems annexos, elements decoratius, passarel·les, etc.

En cas de  terrasses no  s'admetran espais lliures intermedis amb la  instal·lació tancada, 
comptabilitzant com a superfície ocupada l'existent, si és el cas, entre la instal·lació i la terrassa.

ZONES D'OMBRES I HAMACAS A PLATGES: Es comptabilitzarà la superfície de la màxima envoltant 
segons la projecció generada en planta.

S'entén que en aquesta superfície d'ocupació es mesuraran les hamaques vinculades a cada tendal 
o para-sol.
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Els tendals tindran una alçada màxima de 2,5 m.

Les hamaques, para-sols o tendals mai es podran col·locar a menys de 6 metres de la línia d'aigua, 
ni en llocs que puguin afectar o condicionar els usos comuns.
La superfície màxima d'ocupació de les zones d'ombra i hamaques a platja serà de 100 metres 
lineals. En la sol·licitud haurà de reflectir la superfície de la zona que es sol·licita ocupar. En cas de 
sol·licitar-se per unitats es comptabilitzarà cada para-sol amb superfície de 6,5 m2 i cada gandula 
3m2.

ESCOLA DE VELA O SIMILARS:  La superfície es mesurarà des dels vèrtexs que forme la figura 
geomètrica (envoltant)  un cop estacionades en el domini públic,  en el seu moment de màxima 
explotació,  diferenciant  la zona de  varada de  la  zona destinada  a casetes,  aularis i altres 
instal·lacions.

TERRAÇES. Per mesurar la superfície autoritzada, es considerarà la superfície en planta de tota la 
instal·lació, prenent com a referència els vèrtexs que formi la figura geomètrica del seu entramat o 
la seva projecció sobre el terra (en cas de voladissos de la instal·lació).

INSTAL·LACIONS DE JOCS O FIRALS: en cas de ser considerat recinte es mesurarà l'envolupant de 
la  figura geomètrica que formi el mateix.  Un cop s'efectuï l'adjudicació definitiva,  l'adjudicatari 
sol·licitarà dels Serveis Tècnics Municipals el replanteig de la instal·lació previ a la seva muntatge, 
aixecant-se la corresponent Acta que signaran tots dos i que quedarà incorporada a l'expedient.
El  replantejament de  les instal·lacions  dels adjudicataris es  durà a terme pels  Serveis Tècnics 
Municipals dins dels tres dies següents a la comunicació del Decret d'Adjudicació, un cop aprovat el 
Projecte de Serveis de Temporada per la Demarcació de Costes.
A l'acte del  replanteig de concórrer el personal  habilitat a aquest  efecte per la  Demarcació de 
Costes,  que  seran convocats amb la  suficient antelació.  El  replantejament de  les instal·lacions 
tindrà idèntics efectes que l'Acta de Reconeixement.
En cap cas es podrà procedir a la instal·lació i muntatge sense verificar el previ acte de replanteig.
Prèviament a l'obertura de l'activitat, es realitzarà un nou tràmit de comprovació que la instal·lació 
s'ajusta a l'Acta de Replanteig previ,  sense aquest reconeixement, el titular no podrà començar a 
l'activitat.
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7.4. QUADRE RESUM DEL NUMERO D'INSTAL·LACIONS

 Instal·lació  TIPUS  M 2  PLATJA 
 1  Xiringuito  70  Terranova -Burguera 
 2  Hamaques  100  Terranova -Burguera 
 3  Xiringuito  70  Terranova -Burguera 
 4  Hamaques  100  Terranova -Burguera 
 5  Escola Vela 165  Pau Pi 
 6  Hamaques  250  Pau Pi 
 7  Xiringuito  70  Pau Pi 
 8  Hamaques  200  Pau Pi 
 9  Massatges  10  Pau Pi 
 10  Quiosc  25 Aigua Blanca
 11  Massatges  10  Pau Pi 
 12  Xiringuito  70  Aigua Blanca 
 13  Hamaques  120  Aigua Blanca 
 14  Quiosc  25  Aigua Blanca 
 15  Quiosc  25  Rabdells
 16 Jocs infantils  110  Rabdells
 17  Patins acuatics 50  Rabdells
 18  Escola de vela  120  Aigua Morta 
 19  Xiringuito  70  Aigua Morta 
 20 hamaques 250  Aigua Morta 
 21  Massatges  10  Aigua Morta 
 22  Xiringuito  70  Aigua Morta 
23  Hamaques  200  Aigua Morta 
24  Massatges  10  Aigua Morta 
 25  Xiringuito  70  Aigua Morta 
 26  Hamaques  200  Aigua Morta 

  Total  2470  

Canal mts Platja
1. Anex a la instal.lacio 9 Variable x 200 Pau Pi
2. Anex a la instal.lacio 18 100 x 200 L-Aigua Morta
3. Anex a la instal.lacio 17 100 x 200 L-Aigua Morta

7.5. RELACIÓ DELS PERÍODES D'OCUPACIÓ

Per a l'any 2017 s'estableix: 

El període de OCUPACIÓ ORDINARI serà de l'15-6-2017 fins al 15-09-2017. 
Els període s d'OCUPACIÓ ESPECIAL serà n d del 1-3-2017 fins al 31-10-2017. 
A aquests períodes d'ocupació podran acollir les instal·lacions de la següent manera: 

  Instal·lació  TIPUS  PLATJA  
 1  Xiringuito  Terranova -Burguera Des del 15-6-2017 al 24-09-2017
 2  Hamaques  Terranova -Burguera Des del 15-6-2017 al 24-09-2017
 3  Xiringuito  Terranova -Burguera Des del 01-03-2017 al 31-10-2017
 4  Hamaques  Terranova -Burguera Des del 01-03-2017 al 31-10-2017
 5  Escola Vela  Pau Pi Des del 01-03-2017 al 31-10-2017
 6  Hamaques  Pau Pi Des del 01-06-2017 al 15-09-2017
 7  Xiringuito  Pau Pi Des del 01-03-2017 al 31-10-2017
 8  Hamaques  Pau Pi Des del 01-03-2017 al 31-10-2017
 9  Massatges  Pau Pi Des del 15-6-2017 al 24-09-2017
 10  Quiosc Aigua Blanca Des del 15-6-2017 al 24-09-2017
 11  Massatges  Pau Pi Des del 01-06-2017 al 15-09-2017
 12  Xiringuito  Aigua Blanca Des del 15-6-2017 al 24-09-2017
 13  Hamaques  Aigua Blanca Des del 15-6-2017 al 24-09-2017
 14  Quiosc  Aigua Blanca Des del 15-6-2017 al 24-09-2017
 15  Quiosc Rabdells Des del 15-6-2017 al 24-09-2017
 16 Jocs infantils Aigua Morta Des del 01-07-2017 al 30-09-2017
 17 Patins acuatics Aigua Morta Des del 01-07-2017 al 30-09-2017
 18  Escola de vela  Aigua Morta Des del 15-6-2017 al 24-09-2017
 19  Xiringuito  Aigua Morta Des del 01-03-2017 al 31-10-2017
 20  Hamaques  Aigua Morta Des del 01-03-2017 al 31-10-2017
 21  Massatges  Aigua Morta Des del 01-03-2017 al 15-09-2017
 22  Xiringuito  Aigua Morta Des del 01-03-2017 al 31-10-2017
 23  Hamaques  Aigua Morta Des del 01-03-2017 al 15-09-2017
 24  Massatges  Aigua Morta Des del 1-06-2017 al 15-09-2017
 25  Xiringuito  Aigua Morta Des del 22-05-2017 al 15-09-2017
 26  Hamaques  Aigua Morta Des del 22-05-2017 al 15-09-2017

 

 Activitat  M2  PLATJA  Data prevista

 Xurrería  15  Pau Pi 
 Mercat diumenges  350  Pau Pi 

 
  Oliva, gener de 2017 
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