
 

 
1 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA XESTIÓN E SEGURIDADE NO USO, 

DESFRUTE E APROVEITAMENTO NAS PRAIAS  DO MUNICIPIO DE SANXENXO 

 

TITULO PRELIMINAR.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O artigo 45 da Constitución Española recoñece o dereito a gozar dun medio ambiente adecuado para o 

desenvolvemento da persoa, así como o deber de conservalo, correspondendo aos poderes públicos velar 

pola utilización racional de todos os recursos naturais, coa finalidade de protexer e mellorar a calidade de 

vida e defender e restaurar o medio ambiente, apoiándose na indispensable solidariedade colectiva.  A 

Comunidade Autónoma de Galicia desenvolveu normativa básica para a protección dos espazos naturais 

e da conservación, uso sostible, mellora e restauración do patrimonio natural e da biodiversidade, como 

son a Lei 9/2001, de 21 de agosto, de conservación da natureza, Lei 42/2007, de 13 de decembro, do 

Patrimonio Natural e da Biodiversidade.  

Igualmente, a Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local no artigo 25.2, apartados b) e 

j), atribúe aos municipios competencias para garantir o medio ambiente urbano, en particular os parques 

e xardíns públicos, así como a protección da salubridade pública nos termos que determine a lexislación 

estatal e autonómica. 

Neste sentido o artigo 84 da citada Lei 7/85, permite as Entidades Locais, intervir a actividade dos cidadáns 

a través entre outros medios, das Ordenanzas. Así mesmo, o artigo 115 da Lei 22/88 de 28 de xullo, de 

Costas, establece como competencia municipal, manter as praias e lugares públicos de baños nas debidas 

condicións de limpeza, hixiene e salubridade, así como vixiar a observancia das normas e instrucións 

ditadas pola Administración do Estado, sobre salvamento e seguridade das vidas humanas. 

A costa de Sanxenxo ten aproximadamente 36 quilómetros de lonxitude, constitúe un dos valores naturais 

mais importantes do municipio. A franxa litoral é a orixe do principal motor económico do municipio: o 

turismo, e reporta a poboación incalculables beneficios sociais, culturais, ambientais, económicos, etc.  

En Sanxenxo podemos encontrar praias das mais variadas características; urbanas como Silgar e Caneliñas, 

ou mais naturais como Areas, Montalvo, Major ou Foxos. Todas elas destacan pola calidade das súas augas 

e servicios, convertendo a Sanxenxo no municipio con mais bandeiras azuis de España dende o ano 2004, 

ata a actualidade. 

O Concello de Sanxenxo, consciente do importante papel das súas praias e do borde litoral, e asumindo o 

papel que os municipios representan no desenvolvemento sostible do entorno social e físico, adquiriu o 

compromiso de levar a cabo unha serie de estratexias, adecuadas a nivel local, nas que se definen unhas 

liñas de actuación que nos permitan realizar una xestión correcta das nosas costas. Ademais, na época 

estival o litoral do municipio de Sanxenxo recibe unha gran afluencia de visitantes o que fai necesario 

unha regulación de usos que permitan o desfrute e convivencia entre os usuarios das praias. Por elo, con 

esta Ordenanza pretendese establecer unha serie de medidas para manter os areais e lugares públicos de 

baño nas debidas condicións de limpeza, hixiene e salubridade, así como vixiar a observancia das normas 

e instrucións ditadas pola Administración do Estado sobre o salvamento e seguridade das vidas humanas. 

Co fin de regular o uso sostible e o pleno goce por parte de todos dos areais do termo municipal de 

Sanxenxo. 
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Tendo en conta o anteriormente exposto e no marco das súas competencias, con adecuación a normativa 

sectorial vixente, elaborase a Ordenanza Reguladora da xestión, o uso e convivencia das praias do 

municipio de Sanxenxo, co fin de establecer as condicións que permitan a compatibilidade dos dereitos e 

deberes dos usuarios da zona costeira, coa protección do entorno natural e as lexitimas iniciativas de 

desenvolvemento económico do municipio. 

Finalmente introduce un réxime sancionador, coas contías das sancións, ó obxecto de reducir as posibles 

incidencias que se producen nos areais e chegan a provocar problemas de seguridade, salubridade e boa 

convivencia, e convertelo así nun auténtico instrumento preventivo e se é necesario represivo das 

conductas contrarias a Ordenanza, que dado que o seu  ámbito de aplicación refírese as praias do 

municipio (dominio público), afectan a todos os usuarios das mesmas. 

 

CAPITULO I.- Principios Xerais.  
 
Artigo 1º. Obxecto. 
 
A presente Ordenanza ten por obxecto regular as condicións de uso das praias do termo municipal de 
Sanxenxo, garantindo o dereito da cidadanía o uso e desfrute do mar, a súa ribeira e do resto do dominio 
público marítimo-terrestre, e as zonas de protección e servidume. 
Para elo, pretende: 
a) Compatibilizar a normativa vixente na materia, establecendo un modelo adecuado de actuación e 
xestión. 
b) Regular as condicións xerais de utilización e desfrute dos usuarios das praias en orde á seguridade, á 
saúde pública e á protección do medio ambiente. 
c) Regular as actividades que se practiquen nas praias promovendo a protección cidadá e a calidade dos 

servicios que se presten. 

 

Artigo 2º. Ámbito de aplicación. 

A presente Ordenanza será de aplicación no uso, prestación de servicios e nas instalacións ou elementos 
situados no espazo público que constitúe o domino marítimo-terrestre, definido no Título I, da Lei 
22/1988, de Costas, ou que teñan a consideración de praia, do termo municipal de Sanxenxo. 
 
 
Artigo 3º. Competencia. 
 
A competencia nesta materia queda atribuída á Concellaría de Medio Ambiente ou entidade na que 
delegue a Alcaldía do Concello de Sanxenxo. Con todo, esta competencia non inhibe das propias ao resto 
das Concellarías no que a materia obxecto desta Ordenanza lles puidera afectar. 
 
 
Artigo 4º. Supostos non regulados. 
 
Nos supostos non regulados na presente Ordenanza, pero que polas súas características ou circunstancias 
puideran estar comprendidos dentro do seu ámbito de aplicación, seranlles aplicadas por analoxía as 
normas que garden similitude co caso mencionado. 

 
 
Artigo 5º. Definicións. 
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Para os efectos da presente ordenanza, e de acordo coa normativa estatal básica e a autonómica 
aplicable, enténdese como: 
 

1) Praias: Marxe, beira ou ribeira que rodea as augas de baño continentais ou marítimas, zonas 
de depósito de materiais soltos, tales como areas, gravas e seixos, incluíndo escarpas, bermas 
e dunas, teñan ou non vexetación, formadas pola acción do mar ou do vento mariño, ou outras 
causas naturais ou artificiais. A efectos da presente Ordenanza son praias do municipio de 
Sanxenxo os siguientes 28 areais:  
A granxa, Sagunto, Sta. Mariña, Pampaído, Agra, Os Mortos, Areas, Nanín, Palacios-Barreiros, 
Carabuxeira, Lavapanos, Panadeira, Silgar, Baltar, Caneliñas, Canelas, Paxariñas, Montalvo, 
Bascuas, Pragueira, Major, Pociñas, Fontenla, Foxos, A nosa Señora, Areas Gordas, A lapa, A 
Lanzada-O espiñeiro.  
 

2) Augas de baño: Aquelas augas superficiais de carácter mariño nas que o baño estea 
expresamente autorizado ou, non estando prohibido, practícase habitualmente por un 
número importante de persoas. 

3) Zonas de augas de baño: Áreas xeograficamente delimitadas dun termo municipal compostas 
por unha praia e as súas augas de baño en todo caso, entenderase como zona de baño aquela 
que se atope debidamente balizada para ao efecto. Nos tramos de costa que non estean 
balizados como zona de baño, entenderase que esta ocupa unha franxa de mar contigua á 
costa dunha anchura de 200 metros nas praias ou 50 metros no resto da costa. 

4) Zona de varada: Aquela destinada á estancia, embarque, desembarque ou mantemento de 
embarcacións profesionais ou de recreo, debidamente listadas. 

5) Servidume de protección : Establécese no artigo 23 da Lei de Costas. Recaera sobre unha zona 
de 100 metros medida terra dentro dende o limite interior da ribeira do mar, podendo ser 
ampliada outros 100 metros pola Administración do Estado, en atención as peculiaridades do 
tramo de costa da que se trate.  

6) Servidume de tránsito: Establécese no artigo 27 da Lei de Costas. Recaerá sobre unha franxa 
de 6 metros, medidos terra dentro a partir do límite interior da ribeira do mar.  

7) Servidume de acceso ó mar:  Establécese no artigo 28 da Lei de Costas. Recaerá, na forma que 
se determina, sobre os terreos lindeiros ou contiguos ó dominio público marítimo-terrestre, 
na lonxitude e anchura que demanden a natureza e finalidade do acceso. 

8) Tempada de baño: Período de tempo no que pode preverse unha afluencia importante de 
bañistas, tendo en conta os usos ou costumes locais. 
Para efectos da presente ordenanza, enténdese por tempada de baño o período comprendido 
entre o día 1 de xuño e o 30 de setembro de cada ano, aínda que o Concello de Sanxenxo 
poderá variar estas datas en función de determinadas circunstancias, como por exemplo, as 
climatolóxicas. 

9) Campamento: acampada organizada e dotada dos servizos establecidos nas normativas 
vixentes. 

10) Acampada: instalación de tendas de campaña, parasoles non diáfanos nos seus laterais ou de 
vehículos ou remolques habitables 

11) Bandeiras de sinalización de habilitación para o baño: determinarán a aptitude das 
condicións das augas para o baño. 

 
As bandeiras clasificaranse por cores, indicando o estado do mar en canto á idoneidade do seu  
uso para o baño: 
— Verde: apto para o baño. 
— Amarela: precaución. Permitirá o baño con certas restricións. 
Prevé un certo perigo no baño derivado das condicións do mar observadas e/ou debido á 
existencia de animais, elementos flotantes, contaminación ou outras circunstancias de risco 
para a saúde das persoas. 
— Vermella: prohibido o baño. Prevé un grave perigo no baño para a vida ou a saúde das 
persoas, ben sexa polas condicións do mar ou pola existencia de animais, elementos flotantes, 
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contaminación ou outras circunstancias de risco para a saúde das persoas maila iso, as 
bandeiras anteriores poderanse complementar con outras que indiquen concretamente o 
perigo a previr. 

 
12) Animal de compañía: todo aquel que, sendo doméstico ou silvestre, autóctono ou alóctono, 

é mantido polas persoas coa finalidade de vivir con elas, con fins educativos, sociais ou lúdicos 
asumindo as responsabilidades inherentes á súa convivencia, sen que exista actividade 
lucrativa ningunha sobre el. 

13) Pesca marítima de recreo: enténdese aquela que se realiza por afección ou deporte, sen 
retribución ningunha e sen ánimo de lucro. 

14) Venda non sedentaria: A venda ambulante e a realizada en puntos non  estables por 
vendedores habituais ou ocasionais. 

15) Contaminación de curta duración: a contaminación microbiana, por Escherichia coli ou 
Enterococos intestinalis, cuxas causas sexan claramente identificables, e cando se prevexa que 
non vai a afectar a calidade das augas de baño por un período superior a 72 horas a partir do 
primeiro  momento no que se detecte a contaminación e se vexa afectada a calidade das augas 
de baño, e o órgano ambiental estableza procedementos de predición e xestión para a mesma. 

16) Situación anómala: un feito ou combinación de feitos que afecten á calidade  das augas de 
baño do lugar de que se trate e cuxa frecuencia previsible non supere unha vez cada catro 
anos. 

17) Circunstancia excepcional: unha situación inesperada que teña, ou se presuma 
razoablemente que poida ter, un efecto nocivo na calidade das augas de baño e na saúde dos 
bañistas. 

 
 

Artigo 6 º. Cumprimento da ordenanza. 
 

1. A Administración municipal ou os seus axentes da autoridade, poderán apercibir verbalmente ós 
que infrinxan calquera das disposicións contidas na presente Ordenanza, a fin de que de forma 
inmediata cesen a actividade prohibida ou realicen a obrigación debida. 
 

2. Todo o anterior, e sen prexuízo da incoación de expediente sancionador cando cumpra, ou no 
seu caso, vírese parte de denuncia á Administración competente. 
 

3. O persoal de salvamento ou socorrismo apoiará á Administración municipal ou os seus axentes 
da autoridade no labor de información do establecido na presente Ordenanza, informando ós 
usuarios das praias sobre a presente normativa e comunicando particularmente as infraccións á 
mesma os axentes da autoridade. 

 
 

CAPITULO II.- Normas de uso.  
 
Artigo 7 º. Réxime xeral de utilización da zona de dominio público marítimo-terrestre. 
 

1. A utilización da zona de dominio público marítimo-terrestre é libre, pública e gratuíta para os 
usos comúns e acordes coa natureza daquelas, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, 
embarcar e desembarcar, varar, pescar e outros actos semellantes que non requiran obras e 
instalacións de ningún tipo e que se realicen de acordo coas leis, regulamentos, así como coa 
presente Ordenanza. 

 
2. A utilización das praias será libre, pública e gratuíta para os usos comúns e acordes coa natureza 

daquela, sempre que se realicen de acordo coas leis, regulamentos e a presente ordenanza. 
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3. En zonas de servidume de protección:  
 

a) Dentro desta zona pódense autorizar as instalacións e actividades que, pola súa 
natureza, non poidan ter outra localización ou presten servizos necesarios ou 
convenientes para o uso do dominio público marítimo-terrestre. 
 

b) Os usos permitidos na zona de servidume de protección estarán suxeitos a autorización 
da Administración do Estado. 

 
c) As actividades e usos públicos ou privados nos terreos incluídos dentro da zona de 

servidume de protección teñen que axustarse, en todo caso, ao previsto no plan 
urbanístico vixente, e teñen que respectar calquera outra normativa que sexa de 
aplicación. 

 
 
Artigo 8 º. Réxime de utilización das praias. 
 

1. As praias non son de uso privado, sen prexuízo do establecido na Lei de Costas e o seu 
Regulamento sobre as reservas demaniais. 

 
2. Ademais, as instalacións que se permitan nas praias serán de libre acceso público, salvo que por 

razóns de policía, de economía ou outras de interese público, debidamente xustificadas, 
autorícense outras modalidades de uso.  
 

3. O paseo, a estancia e o baño pacíficos na praia e o mar, ten preferencia sobre calquera outro 
uso. 

 
 
Artigo 9 º. Dereitos e deberes dos usuarios. 
 

1. Os usuarios da zona de dominio público e a súa zona de protección teñen dereito ao mantemento 
e á mellora dos niveis de medio ambiente e de calidade de vida esixibles de acordo co 
ordenamento vixente e coa presente Ordenanza.  

2. Todos os usuarios teñen a obrigación de utilizar correctamente o espazo público regulado nesta 
Ordenanza, así como as instalacións e o mobiliario urbano existente, conforme a súa natureza, 
destino e finalidade, e respectar en calquera caso o dereito que tamén teñen os outros usuarios 
a usalo e a gozar. 

3. Os usuarios teñen o dereito á información ambiental, nos termos que establece a lexislación 
sectorial vixente. 

4. O Concello establecerá os mecanismos adecuados para atender as reclamacións, denuncias ou 
suxerencias dos usuarios, e posteriormente exercerá as accións que en cada caso correspondan.  

5. De forma xenérica, os usuarios estarán obrigados a adoptar condutas que eviten a sucidade e o 

mal estado hixiénico da area e a auga de baño.  

6. Os usuarios teñen o deber de cumprir as normas contempladas na presente Ordenanza e de 

denunciar os incumprimentos que presencien ou dos cales teñan coñecemento certo. 

7. Respecto aos elementos de mobiliario urbano e calquera tipo de infraestrutura pública, a súa 

utilización polos usuarios será acorde ao fin para o cal están destinados. 

 

Artigo 10º. Acampada e campamentos nas praias. 
 

1. Para unha mellor utilización e goce da nosa praia, só serán permitidos parasoles e antucas 
diáfanos nos seus laterais, así como cadeiras ou mesas de complemento. 
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2. Queda prohibido deixar instalados os elementos enunciados no punto anterior, sempre que non 
se atopen presentes os seus propietarios, polo só feito de ter reservado un lugar na praia. 

3. Asimílase a acampar o feito de instalarse para durmir na praia. 
4. Queda prohibida durante todo o ano e a calquera hora, a instalación de tendas de campaña, así 

como as acampadas de calquera duración de tempo nas praias.  
5. Os empregados municipais ou a policía local poderán retirar os elementos instalados 

irregularmente, e depositalos en dependencias municipais. Os elementos retirados só poderán 
ser devoltos aos seus donos cando presenten un xustificante que acredite a súa propiedade. O 
infractor deberá facer efectiva a sanción, se é o caso, antes de retirar os utensilios das 
dependencias municipais. 

 
 
 
Artigo 11º. Realización de lume. 
 
En orde á seguridade dos usuarios das praias e ao mantemento e hixiene das mesmas prohíbese: 
a) Realizar lume no chan da praia, areas, pedras ou rocas. 
     Excepcionalmente e por causas de interese xeral ou manifestacións culturais e tradicionais (exemplo 
fogueiras de San Xoán), poderá realizarse o lume sempre con previa autorización municipal, nos lugares 
definidos e nunca directamente sobre o chan.   
b) O uso de bombonas de gas e/ou líquidos inflamables nas praias.  
c) Os artefactos que leven aparellado o uso do lume, así como a utilización de fogos de artificio, o 
lanzamento de globos e outros artefactos pirotécnicos,  a excepción de que estean relacionados coa 
celebración de festas locais o de arraigada tradición cultural, están suxeitos a obtención das autorizacións 
sectoriais pertinentes. 
d) Cociñar na praia ou realizar cátering (servizos de subministración de comidas e bebidas).  
 
 
Artigo 12ª. Celebración de San Xoán.  
 

1. A noite do 23 ao 24 de xuño, como medida excepcional, debido a arraigada tradición cultural da 
celebración da noite de San Xoán en Galicia, permitirase a celebración de cacharelas pola tarde 
noite, nas praias que cada ano  habilite o Concello para tal fin, e sempre cumprindo a estipulado 
a continuación:   

 
a) Para a realización da fogueira na praia debe realizarse unha solicitude de autorización ao Concello de 

Sanxenxo, entre o 1 e o 18 de xuño de cada ano, a través da oficina de medio ambiente ou outros lugares 

que habilite o Concello, para tal fin. Nesta comunicación indicarase: lugar, numero de participantes, datos 

do responsable/-es da fogueiras, etc. 

b) Quen se identifica na comunicación da fogueira, será o máximo responsable da fogueira, asegurando o 

cumprimento de tódalas normas indicadas e non abandonando a vixianza da fogueira ata que o  lume e as 

brasas se atopen totalmente apagadas. E deberá responder ante calquera dano ou sinistro provocado pola 

realización da fogueira. 

c) O responsable da fogueira, deberá a contar co persoal necesario para o debido control. 

d) En caso de producirse unha emerxencia relacionada coa fogueira, o responsable terá a obriga de informar 

os servicios de emerxencia ou policía local, ou na súa ausencia ó 112. Indicará o número de permiso e o 

lugar onde se atopa. 

e) Para a fogueira utilizarase leña limpa (sen cravos, sen vernices, pinturas, etc.) polo que non se poderán 

utilizar restos de mobles, palet, etc . Prohíbese utilizar combustibles líquidos nin acelerantes do lume, así 

como botar a fogueira aerosois, pneumáticos, plásticos, escumas nin ningún outro tipo de material tóxico 

ou perigoso, así como a realización de xogos ou actividades que impliquen riscos para as persoas. 

f) O persoal de emerxencias e/ou seguridade que inspeccione as fogueiras poderá delimitar a altura e o 

diámetro da mesma por motivos de seguridade.  O persoal municipal acotara o lugar de realización das 

fogueiras nas praias. 
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g) Non se poderá baixar as praias botellas nin vasos de vidro.  

h) Non se deixara ningún resto de lixo na praia xa que é moi probables que remate no mar, polo que se 

deixaran nos colectores situados nas entradas das praias.  

i) Ao rematar a festa o lume quedara totalmente apagado. Aconsellase realizar o lume sobre unha superficie 

metálica. Non enterres na area os restos de brasas ou rescoldos xa que alguén se pode queimar ao dia 

seguinte. Estes restos deberan depositarse nos colectores metálicos habilitados para tal fin. 

j) Queda prohibido realizar as necesidades fisiolóxicas no areal, no mar ou en calquera outro espazo público. 

Todos utilizamos a praia. 

k) Queda prohibido a utilización de faroliños tailandeses (faroliños voadores de papel ou lanternas do ceo), 

así como foguetes e calquera outro dispositivo voador con lume, debido ao perigo de que poidan provocar 

incendios.  

l) Queda prohibido a utilización de tendas de campaña por motivos de seguridade.  

m) Non se poderán utilizar aparellos de musica de elevada potencia que molesten aos demais usuarios da praia 

ou a veciñanza.  

n) O horario de vixencia para a autorización das fogueiras será exclusivamente para a noite do dia 23 de xuño 

das 22:00h ás 06.00h do dia 24. As persoas con autorización poderán baixar o material para a realización da 

mesma a partir das 21:00 h.. Ante calquera urxencia que poida xurdir, os servicios de emerxencia e 

seguridade poderán proceder a evacuación obrigatoria da praia antes desa hora, baseándose en criterios 

de seguridade e/ ou protección ambiental.   

o) Por motivos de seguridade queda totalmente prohibido o baño nas praias do municipio dende as 22:00 h 

do dia 23 de xuño de cada ano, ata as 9:00 h. do dia 24 de xuño de cada ano. 

p) O incumprimento   de calquera das normas expostas constituirá unha falta leve.   

 
Artigo 13º. Actividades deportivas, culturais e xogos  
 

1. O desenvolvemento de actividades ou xogos (pelota, paletas, volei, etc.) tanto na area como na 
auga, poderanse realizar única e exclusivamente se non supoñen unha molestia para o resto dos 
usuarios ou se a dimensión da praia así o permiten. 

2. Quedan exceptuadas da prohibición anterior as actividades deportivas ou lúdicas que os usuarios 
poidan realizar nas zonas que con carácter permanente teña dedicadas o Concello á práctica de 
diversos deportes, xogos infantís e xuvenís, etc. 

3. As actividades de carácter deportivo ou cultural organizadas polo Concello, sen prexuízo da 
autorización preceptiva por parte doutras administracións se é o caso, deberán situarse en zonas 
que, polo tipo de actividade, se considere máis conveniente. En tales casos, o espazo destinado 
á actividade poderá ser delimitado con valos previa autorización.  

4. A práctica deportiva de surf, windsurf, kitesurf, ou outros deportes similares só se poderá realizar 
en tempada estival fora das zonas acoutadas para o baño, en horario de máxima afluencia de 
usuarios, e dicir de 12:00 a 20:00 horas. O resto do dia ditas actividades quedarán supeditadas 
en todo momento á ausencia de usuarios nas zonas de baño onde se estea practicando dita 
actividade. O Concello poderaa acotar zonas especificas para a practica destes deportes.  

5. As actividades de carácter lúdico, culturais, didácticas, etc.  realizadas por empresas ou entidades 
privadas, previa autorización por parte do Concello e/ou Administración competente, seguirán o 
establecido no parágrafo anterior.  

 

Artigo 14º. Actividades temporais extraordinarias. 
 

1. Considéranse actividades ou instalacións temporais extraordinarias nas praias aquelas que, de 
acordo coa natureza da actividade, realícense de maneira ocasional, con data e espazo 
determinado.  

2. A realización de calquera actividade ou instalación temporal extraordinaria nas praias de 
Sanxenxo quedará suxeita á obtención de autorización administrativa municipal, sen prexuízo da 
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autorización do Servizo Provincial de Costas ou outra Administración con competencia na 
materia referida. 

3. A persoa interesada en efectuar calquera actividade cualificada como extraordinaria deberá 
solicitala mediante escrito presentado, como mínimo con 60 días de antelación á celebración do 
evento, por calquera dos medios previstos na Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo 
Común das Administracións Públicas. 

4. Con carácter previo á autorización da actividade extraordinaria, deberase constituír unha 
garantía por importe suficiente para responder, no seu caso, tanto dos traballos extraordinarios 
de limpeza que poida xerar a realización da actividade, como a reposición do material de praias 
que poida resultar danado. 

 
 
Artigo 15º. Venda non sedentaria.  

1. Queda prohibida a venda non sedentaria nas praias de calquera tipo de produto, en especial 
aqueles como bebidas e produtos alimenticios en xeral, cuxa normativa así o establece. 

2. A prohibición anterior non terá efecto se o vendedor dispón da correspondente autorización 
municipal, que debe especificar o tipo de produto a vender, o lugar ou lugares precisos onde 
debe exercerse a venda, e as datas e horario en que poderá levar a cabo, a mesma. 

3. Queda prohibida a realización e prestación de servizos como masaxes, tatuaxes, videncia e 
similares, así como a súa demanda, uso ou consumo, agás se se dispón de autorización 
administrativa. 

4. A Administración municipal ou os seus axentes de autoridade poderán requisar a mercadoría e 
elementos de traballo a aquelas persoas non autorizadas que realicen a venda de calquera tipo 
de mercadoría, ou desenvolvan calquera prestación de servizos non permitida. 

5. Os produtos requisados serán devoltos ao infractor unha vez que acredite ser o lexítimo 
propietario. . Este feito non exime ao propietario dos efectos de ter que responder ante 
a instrución dun procedemento sancionador, de ser o caso 

6. Non se permitirá a venda, subministración e consumo de bebidas alcohólicas en paseos, zonas 
peonís adxacentes e demais vías públicas, salvo nos lugares nos que estea debidamente 
autorizado. 

 
 
 
 

TÍTULO III. ACTIVIDADES NÁUTICAS. 
 
 
Artigo 16º. Navegación deportiva, de recreo e de servizos oficiais. 
 

1. Todas as embarcacións que naveguen pola costa deberán cumprir as normas establecidas para 
elo por Capitanía Marítima, incluíndo as embarcacións de salvamento, rescate e policía, así como 
calquera outra embarcación de servizo estatal, autonómico ou local.  

2. Nas zonas de baño, debidamente balizadas, queda prohibida a navegación deportiva e de recreo, 
e a utilización de calquera tipo de embarcación ou medio flotante movido a motor ou a vela. 

3. A prohibición anterior non será de aplicación ás embarcacións oficiais ou medios que se utilicen 
para a realización dos servizos de limpeza de residuos flotantes, vixilancia, salvamento ou 
socorrismo. Ditas embarcacións non deberán superar a velocidade de tres nós, salvo causa de 
forza maior ou salvamento, debendo adoptarse neste caso as precaucións necesarias para evitar 
riscos á seguridade das persoas ou á navegación marítima. 

4. Nos tramos de costa que non estean balizados como zona de baño, entenderase que esta ocupa 
unha franxa de mar contigua á costa dunha anchura de 200 metros lineais nas praias e de 50 
metros lineais no resto da costa. Nestes tramos, as embarcacións non poderán navegar a unha 
velocidade superior a 3 nós, e han de adoptar todas as precaucións necesarias para evitar riscos 
á seguridade das persoas ou á navegación marítima. 
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5. Queda prohibido arroxar calquera tipo de residuo sólido ou liquido desde as embarcacións ao 
mar. 

 
 
Artigo 17º. Varada de embarcacións e artefactos flotantes.  
 

1. Queda prohibida a ocupación do dominio público marítimo terrestre sen autorización, así como 
o abandono de obxectos, artefactos ou elementos como embarcacións, remolques, táboas de 
windsurf, velas, hidropedales, motos náuticas, hamacas, remos e similares. 

2. En caso de contravir a prohibición, a autoridade competente actuará segundo o seguinte 
procedemento:  

a. Levantarase acta descritiva da situación, característica do artefacto, obxecto, 
elemento e titularidade. En caso de embarcacións matriculadas comunicarase 
á Capitanía Marítima.  

b. Requirirase ao infractor e/ou titular para que se retire o elemento en cuestión 
nun prazo de 24 horas, indicando, a modo de advertencia, no mesmo 
requirimento, que en caso de incumprimento, o requirimento mesmo servirá 
de orde de execución da retirada inmediata, unha vez transcorridas 24 horas. 
En tal caso a retirada e depósito en dependencias municipais a realizarase de 
forma subsidiaria o Concello, repercutindo os custos ocasionados ao infractor 
e/ou titular. 

c. No caso de ser imposible o requirimento, a pesar de ter identificado o infractor, 
por non localización do mesmo, procederase de forma cautelar á retirada, 
facendo constar na acta tal circunstancia. 

d. No caso de non existir medio identificativo da titularidade do obxecto, 
artefacto ou elemento, procederase a reflectir na acta tales extremos e a 
Administración municipal ou os seus axentes de autoridade quedarán 
facultados para proceder á retirada cautelar dos obxectos, artefactos ou 
elementos antes enunciados, e o seu depósito en recinto municipal. 

e. En todos os casos en que non estea presente o infractor ou titular, no momento 
de procederse polo servizo municipal á retirada, procederase á publicación no 
taboleiro municipal para o seu coñecemento. 

f. Os obxectos, artefactos ou elementos retirados poderán ser devoltos ao 
infractor unha vez que se acredite como lexítimo propietario. Este feito non 
exime ao propietario dos efectos de ter que responder ante a instrución dun 
procedemento sancionador, de ser o caso. 

 
 
Artigo 18º. Pesca recreativa costeira. 
 

1. Nas zonas de baño (balizadas ou non) ou durante a tempada estival, prohíbese a pesca desde a 
beira da praia e dende os espigóns, excepto entre as 21 e as 9 horas ambas inclusive, para evitar 
os danos que os aparellos utilizados poidan causar ao resto dos usuarios. 

2. Calquera actividade de pesca deportiva realizada dentro do horario establecido, quedará 
supeditada á ausencia de usuarios na praia. En todo caso, realizarase a máis de 100 metros de 
distancia dos usuarios. 

3. Nos concursos de pesca dende a costa que conten con autorización dos organismos e 
administracións competentes (Federación Galega de Pesca ou, no seu caso, Consellería do Mar), 
o Concello ditará as ordes oportunas para que a actividade realícese sen prexuízo doutros usos 
que se dean nas praias. 4. Queda prohibida a manipulación ou abandono na praia de calquera 
instrumento de pesca que poidan supoñer un risco para a seguridade das persoas. 5. Queda 
prohibida a pesca nas canles balizados de lanzamento e varada de embarcacións. 

 
 

TÍTULO IV. NORMAS DE VIXILANCIA E SEGURIDADE. 
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Artigo 19º. Bandeiras de baño. 
 

1. A altura dos mastros para as bandeiras de baño será, como mínimo, de 3 metros. Serán 

colocados naqueles lugares que permitan a súa visibilidade polos usuarios. 

2. As dimensións das bandeiras de baño serán de 1,5 metros de ancho por 1 metro de longo. 

3. Segundo as circunstancias as praias clasificaranse da seguinte forma e izarase a correspondente 

bandeira: 

a) Praias onde se prohibe o baño: bandeira de cor vermella. 

b) Praias perigosas: bandeira de cor amarela. 

c) Praias apta para o baño: bandeira de cor verde. 

4. As condicións mínimas que han de concorrer para a colocación das bandeiras de baño son:  

a) Bandeira verde: estado do mar tranquilo, sen perigo ou risco aparente para a 

integridade das persoas. A calidade da auga de baño e o estado da praia son bos. 

b) Bandeira amarela: ondas de 1,5 metros de altura. Correntes moderadamente fortes. 

Sucidade ou manchas na auga ou na area. Tormentas ou fenómenos meteorolóxicos 

que dificulten a vixilancia dos bañistas. Presenza moderada de organismos mariños 

lesivos ou potencialmente perigosos. Outras situacións que comporten un risco 

moderado polos usuarios. 

c) Bandeira vermella: ondas de máis de 2 metros de altura. Correntes fortes ou moi 

fortes. Estado do mar axitado. Contaminación da auga e/ou da area. Condicións 

climatolóxicas moi adversas e perigosas para a vida humana no mar. Presenza moi 

elevada de organismos mariños lesivos ou potencialmente perigosos. Outras 

situacións que supoñan un risco grave para os usuarios. 

5. As bandeiras anteriores poderán ser complementadas por outras que, mediante 

pictogramas claramente identificables polos usuarios, concreten o perigo para previr. 

6.  Poderase prohibir o baño en determinadas zonas da praia mediante a colocación de series de 

bandeiras vermellas na beira do mar que acouten a zona de perigo e/ou carteleira informativa 

sobre o perigo existente.  

7. A ausencia de bandeiras de aviso nos mastros indica que a praia non dispón de servizo de 

salvamento e socorrismo. 

 

 

Artigo 20º. Causas para o cambio de bandeiras de baño. 

 

As causas que poden motivar un cambio na clasificación da praia para o baño e, por tanto, un cambio 

na cor das bandeiras de baño son: 

a. Marítimas: ondada, resacas, correntes, medusas, organismos mariños, etc. 

b. Climatolóxicas: dirección e intensidade dos ventos, vento forte, néboa, choivas fortes, 

tormenta, tormentas eléctricas, etc. 

c. Ambientais: estado da area e a auga de baño, verteduras accidentais, acumulación de 

restos mariños, etc. 

d. Seguridade cidadá: orde pública, obxectos perigosos, emerxencias, etc. 

e. Mantemento: rexeneración de areas, obras, reparacións, etc 

 
 
Artigo 21º. Responsabilidade dos usuarios. 
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1. Con bandeira vermella, queda prohibido o baño e, dependendo das circunstancias, incluso o 
acceso e permanencia na praia. As persoas que se bañen sen facer caso desta prohibición, farano 
baixo a súa responsabilidade. En tal caso, poden ser obrigadas a saír da auga inmediatamente 
pola súa propia seguridade, sen prexuízo da imposición da sanción correspondente por parte da 
Administración municipal ou os seus axentes de autoridade. As persoas que desexen bañarse 
fóra da tempada de baño, fóra dos lugares habilitados para o baño, ou fóra do horario 
establecido para o servizo de salvamento e socorrismo, farano baixo a súa exclusiva 
responsabilidade. 

2. De forma xenérica, prohíbese o baño e o mergullo nas canles balizados para o lanzamento e 
varada de embarcacións. 

3. Queda prohibido lanzarse á auga do mar dende as zonas superiores dos cantís, rochas, espigóns, 
embarcadoiros, plataformas decorativas, zonas sinalizadas onde estea prohibido o baño ou o 
acceso sexa restrinxido, zonas de fondos superficiais e, en xeral calquera outro lugar que, pola 
orografía propia da zona de dominio público marítimo terrestre, supoñan un risco para a 
seguridade das persoas e resto de usuarios. As persoas que incumpran a presente prohibición 
farano baixo a súa responsabilidade e poden ser obrigadas a saír da auga pola súa propia 
seguridade, sen prexuízo da imposición da sanción correspondente por parte da Administración 
municipal ou os seus axentes de autoridade. 

 
Artigo 22º. Vixilancia nas zonas de baño. 
 

1. Durante a tempada de baño, o Concello debe dispoñer dun servizo público de vixilancia e 
salvamento, coa organización e efectivos adecuados á extensión e grao de utilización das praias. 

2. As principais funcións do servizo público de vixilancia e salvamento, serán: 
a) Efectuar as tarefas de vixilancia continua da zona de baño, o socorrismo e o 

salvamento de persoas e a observación da contorna ambiental. 
b) Proporcionar información sobre o estado da mar, sinalizar as zonas de baño coa 

clasificación establecida, modificando estas cando as circunstancias do tempo ou 
outras así o aconsellen. 

c) Garantir a primeira atención sanitaria e realizar a procura de persoas desaparecidas. 
d) Colaborar no baño de discapacitados, facilitándolles as cadeiras anfibias dispoñibles e 

acompañando ao mar no caso de non valerse polos seus propios medios. Se a persoa 
non pode estar soa dentro da auga por motivos de seguridade, terá que levar a unha 
persoa que o acompañe, non podendo o socorrista exercer esta función, xa que pode 
desatender o resto de usuarios da praia.  

e) Colaborar nos labores de información a fin de manter a zona destinada ao baño 
totalmente despexada de animais e obxectos que poidan presentar perigo para os 
bañistas. 

f) Evitar toda clase de actividades que resulten perigosas para os usuarios.  
g) Velar pola conservación das zonas de baño, o mobiliario urbano das praias e o material 

destinado á prevención de accidentes, vixilancia, salvamento, socorro e transporte de 
accidentados. 

h) Velar polos valores ambientais da praia. 
i) Informar de inmediato os superiores de calquera incidencia que se produza 

consecuencia de unha situación non habitual (persoa grave, verquido, etc.).  
j) Colaborar e vixiar o cumprimento por parte dos usuarios e embarcacións de todo o 

establecido na presente Ordenanza. 

 
Artigo 23º. Vixilancia policial das praias.  
 
As praias do termo municipal de Sanxenxo disporán de axentes da Policía Local encargados de vixiar a 
observancia de todo o prevido na presente Ordenanza e na normativa sectorial. 
 
Artigo 24º. Riscos meteorolóxicos. 
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1. En caso de existencia de refachos de vento, a fin de previr posibles problemas de seguridade persoal 

e colectiva, a Administración municipal e/ou persoal de salvamento e socorrismo e/ou os seus 
axentes de autoridade, poderán  ordenar o peche de todo tipo de antucas, parasoles, hamacas, 
cadeiras, etc.  

2. Igualmente, poderase ordenar a retirada daquelas antucas, cadeiras, hamacas, ou calquera 
elemento disposto en chan da praia que estean oxidados ou visiblemente deteriorados, para evitar 
calquera tipo de posible dano físico ou contaminación. 

 
Artigo 25º. Estacionamento e circulación de vehículos. 
 

1. Queda prohibido en toda a praia e nos paseos marítimos adxacentes o estacionamento e a 
circulación de vehículos de calquera tipo, de dous ou máis rodas, por tracción mecánica ou 
animal. Exímense da devandita prohibición os vehículos de urxencia, seguridade e servizos 
municipais ou outros expresamente autorizados.  

2. A prohibición á que se refire o punto anterior non será de aplicación a aqueles vehículos que con 
carácter diario, procedan á limpeza, mantemento e vixilancia das praias, tales como motos, 
tractores e máquinas limpa-praias. Tales vehículos non poderán quedar estacionados na praia ou 
zona de baño, debendo retirarse unha vez terminada a actuación que motivou o seu acceso á 
referida praia ou zona de baño. 

3. Nas praias e paseos marítimos reservaranse zonas de seguridade, acceso e evacuación con 
prohibición expresa de parar e estacionar. Tales accesos teñen que estar permanentemente 
libres de obstáculos. 

4. Nas praias e paseos marítimos reservaranse prazas de estacionamento para discapacitados e 
para os vehículos de emerxencias. 

 
Artigo 26º. Sobre usuarios con discapacidade.  
 

1. O Concello adoptará as medidas oportunas para facilitar ás persoas con discapacidade, a 
utilización das praias e as súas instalacións. 

2. Queda expresamente autorizados para estacionar e circular polos paseos marítimos e a praia as 
cadeiras de discapacitados, así como tamén a utilización na auga do mar daquelas especialmente 
deseñadas para tal fin, todo iso sen prexuízo das precaucións que deben adoptar os propios 
usuarios e/ou as persoas que lles asistan en orde á seguridade deles mesmos e do resto de 
usuarios. 

3. En todo caso, recoméndase ás persoas con algún tipo de discapacidade ou enfermidade que 
desexen bañarse, e para as que o baño poida constituír algún risco, poñer tal circunstancia en 
coñecemento dos servizos de salvamento e socorrismo, a efectos de que devanditos servizos 
adopten, no seu caso, as medidas pertinentes. 

4. Os usuarios do servizo de baño asistido deberán asumir as condicións e normas de uso do servizo, 
así como as recomendacións que poidan realizar en todo momento os socorristas, voluntarios 
ou monitores encargados do servizo. 

5. As persoas con discapacidade que usando a cadeira adaptada para entrar e saír do mar desexen 
abandonar a mesma e nadar de forma autónoma, asinarán un compromiso asumindo a súa 
responsabilidade e eximindo á organización que preste o servizo e ao Concello das posibles 
consecuencias. 

6. As persoas con gran discapacidade deberán acudir acompañadas dunha persoa adulta. 
 
 

TÍTULO V. NORMAS HIXIÉNICAS E SANITARIAS. 
 
Artigo 27º. Condicións hixiénico-sanitarias das zonas de baño. 
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1. Os usuarios teñen dereito a ser informados polo Concello da falta de aptitude para o baño das 
augas que non satisfagan os criterios de calidade mínima esixibles pola normativa vixente. 

2. A tal fin, o Concello facilitará, a quen o solicite, información actualizada das condicións 
hixiénico-sanitarias das zonas de baño. 

3. O Concello dará a publicidade necesaria aos informes sobre a calidade das augas que se emitan 
durante a tempada de baño, a través dos paneis informativos existente na entrada principal 
da praia, e outros medios de estimalo oportuno. 

4. En caso de risco sanitario, o Concello adoptará as medidas necesarias, incluídas a prohibición 
do baño e pechará a totalidade ou parte da praia, ata que o devandito risco cesase, de 
consideralo necesario. 

 
Artigo 28º. Control da calidade das augas de baño. 
 

1. Nas augas de baño litorais realizaranse análise para determinar as concentracións de 
Enterococos intestinais e Escherichia coli, de acordo á lexislación vixente. 

2. Nas augas de baño litorais realizaranse inspeccións visuais para determinar a transparencia da 
auga e se existe contaminación ou presenza de medusas, de residuos alcatranados, de cristal, de 
plástico, de caucho, de madeira, materias flotantes, substancias tensioactivas, restos orgánicos 
e calquera outro residuo ou organismo. 

3. En caso de producirse unha contaminación de curta duración, conforme ao definido no artigo 5. 
15, e mentres dure dita situación, realizaranse tomas de mostras sucesivas en intervalos non 
maiores de 72 horas ata que se axuste aos valores establecidos en función do risco para a saúde. 

4. Cando se produza unha situación anómala, conforme ao definido no artigo 5. 16, 
proporcionarase información ao público e, se é necesario, prohibirase temporalmente o baño.  

5. Cando se produza unha circunstancia excepcional, conforme ao definido no artigo 5. 17, 
adoptaranse as medidas de xestión necesarias e adecuadas, e a autoridade sanitaria avaliará o 
risco para a saúde dos bañistas. 

6. Durante situacións anómalas ou circunstancias excepcionais proporcionarase a oportuna 
información ao público e, se fose preciso, poderá establecerse unha prohibición temporal do 
baño. 

Artigo 29º. Hixiene persoal. 
 
1. Queda prohibida a evacuación fisiolóxica no mar ou as praias. O Concello fomentará a instalación de 

aseos nas zonas de praia onde sexa posible. 
2. Queda prohibido lavarse na auga do mar utilizando xabón, xel, champú ou calquera outro produto 

similar. 
3. Queda prohibido dar aos lavapes, aseos e mobiliario urbano en xeral, situados nas praias, un uso 

diferente ao que lles é propio. Desta forma, sancionarase conforme á presente Ordenanza ás persoas 
usuarias que dean outro fin ás mesmas, como limpar utensilios de cociña, lavarse ou ducharse 
utilizando xabón, xel, champú ou calquera outro produto similar, deteriorar, etc., sen prexuízo das 
responsabilidades doutra índole que poidan esixirse polos actos cometidos. 

 
Artigo 30º. Presenza de animais . 
 

1. Prohíbese a circulación, permanencia e baño de calquera tipo de animal doméstico na praia ou 
zona de baño durante a tempada de baño (ou fóra da devandita tempada, sempre que existan 
persoas facendo uso da praia, conforme o artigo 9.3. usos preferentes (estancia, paseo e baño 
pacifico), excepto de existir algunha área ou praia canina (artigo 31.4). 

2. Dita prohibición ampliase nas zonas sensibles ambientalmente por cría de aves dende o 15 de 
marzo ata o fin da tempada estival. Ditas praias son todas as pertencentes a rede Natura 2000 
(Major, Fontenla, Foxos , Nosa Señora, Areas Gordas, A Lapa, Espiñeira, A Lanzada) e a praia de 
Montalvo.  

3. O acceso dos cans as praias fora das anteriores restricións terá que cumprir a lexislación 
autonómica de circulación de cans en espazos públicos, polo que deberan ir con correa, e no caso 
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de potencialmente perigosos esta será menor de dous metros, non extensible  e tamén deberan 
levar boceira. É obrigatorio a recollida de excrementos, e procurarase que non ouriñen no areal.  

4. Queda autorizada a presenza na praia dos cans destinados a salvamento, auxilio ou policía (cando 
as circunstancias así o aconsellen), e os de asistencia a persoas necesitadas. A presenza de cans 
de asistencia, refírese a aqueles que foron adestrados en centros especializados oficialmente 
recoñecidos, e concluíron o seu adestramento e adquiriron así as aptitudes necesarias para o 
acompañamento, condución e auxilio de persoas con discapacidade, debendo estar acreditados 
e identificados conforme a lexislación vixente, sobre Cans de Asistencia para Persoas con 
Discapacidades. 

5. O Concello poderá crear Áreas ou Praias Caninas de consideralo oportuno. As areas ou praias 
caninas son aquelas nas que se permita o acceso a cans de compañía, custodiados en todo 
momento polos seus propietarios ou acompañantes. 

a) Serán declaradas polo órgano competente do Concello.  
b) Deberán estar sinalizadas para que os usuarios poidan identificar claramente os seus 

límites. 
c)  Así mesmo deberán dispoñer de paneis informativos onde se expoñan tanto as 

obrigacións como os dereitos dos usuarios que vaian á praia 
6. O posuidor dun animal, sen prexuízo da responsabilidade subsidiaria do propietario, será 

responsable dos danos e prexuízos que ocasione ás persoas, cousas e ao medio en xeral. 
Ademais, as persoas propietarias e/ou responsables dos animais, deberán impedir que estes 
realicen as súas deposicións na praia, cala ou zona litoral, debendo en calquera caso, 
obrigatoriamente, recoller e retirar os excrementos, incluso procedendo a limpar a parte da 
contorna ou vía pública que fose afectada. 

7. Considerarase que un animal está abandonado se non leva ningunha identificación da orixe ou 
do propietario, nin vai acompañado de persoa algunha. No devandito suposto, o Concello dará 
traslado do mesmo ao servizo competente, para os efectos de facerse cargo do devandito animal.  
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO VI. SOBRE A LIMPEZA E MANTEMENTO. 
 
Artigo 31º. Xestión de residuos. 

 
1. Con carácter xeral na zona de praia será de obrigado cumprimento o disposto na  Ordenanza 

Municipal de Fomento da Convivencia Cidadán, así como  calquera normativa (estatal, autonómica 
ou local) vixente relativa residuos urbanos e limpeza viaria.  
 

2. Queda totalmente prohibido arroxar á praia ou a auga calquera elemento, substancia, produto ou 
material alleo ao medio natural e en concreto: 

a) Calquera tipo de residuos como papeis; materiais de publicidade; restos de comida; cascas 
de pipas ou outros froitos secos; envases de vidro, aluminio ou ferro; cabichas, etc.; así 
como deixar abandonadas, cadeiras de praia, antucas, roupa, zapatos, etc. 

b) Líquidos ou materiais susceptibles de afectar a integridade e seguridade das persoas. 
c) Auga sucia, aceites, graxas ou produtos similares sobre a praia ou a auga. 
d) Lavar ou reparar vehículos ou máquinas na praia, excepto nos casos de reparacións de 

emerxencia nas que non se poida mover o vehículo con medios auxiliares. 
e) Ensuciar a praia como consecuencia da tenencia de animais domésticos. 

 
3. Os residuos depositaranse dentro das papeleiras e contedores distribuídos nos accesos das praias 

ou, na súa falta, nos das proximidades.  
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4. Para o uso correcto das papeleiras e contedores de praia, queda prohibido:  

a) Tirar cabichas e materiais en combustión. 

b) Tirar ou depositar lixos e desperdicios fóra dos contedores e papeleiras destinadas para o 

efecto. 

c) Depositar obxectos punzantes, con arestas cortantes ou que poidan representar un risco 

para os usuarios das praias fóra dos contedores ou de maneira que poidan lesionar ás 

persoas que fagan un uso correcto de las papeleiras. No caso que a papeleira ou contedor 

este cheo debera depositar o residuo na mais próxima.  

d) Depositar nas papeleiras das praias, situadas no exterior da arena ou na propia praia, as 

bolsas de lixo domiciliarias ou de establecementos comerciais do tipo que sexan. 

e) Limpar na arena da praia o na auga do mar os recipientes que utilizados para portar os 

alimentos ou outras materias orgánicas. 

f) Depositar envases de vidro nas papeleiras o colectores non especificamente deseñados 

para tal efecto. 

g) Depositar líquidos, madeiras, antucas ou cadeiras de praia rotas, animais mortos e outros 

residuos que non sexan produto do uso normal dos usuarios das praias.  

h) Calquera manipulación e uso indebido das papeleiras que poida estragalas ou deterioralas, 

como cambialas de sitio, manipulalas,  así como a colocación de publicidade, letreiros, 

anuncios, carteis, adhesivos, inscricións, grafites ou elementos similares. Os axentes de 

autoridade municipal poderán requirir verbalmente para que os usuarios das praias retiren 

os residuos e procedan ao seu depósito, conforme establece a presente Ordenanza, sen 

prexuízo da sanción que lles poida corresponder.  

 

5. Os axentes da autoridade municipal poderán requirir para que os usuarios das praias utilicen 
correctamente as papeleiras, e poderán, se fose o caso, pedir que depositen correctamente os seus 
residuos, con independencia de cursar a correspondente denuncia. 
 

6. Non está permitido o acceso ás praias con envases de vidro. Con esta medida preténdese evitar o 
perigo para os usuarios que supón a eventual rotura dun destes envases. Deste apartado exclúense 
os envases de vidro dos chiringuitos ou quioscos, os cales nunca poderán saír da zona de concesión 
da actividade salvo para o seu depósito nos contedores adecuados. 

 
Artigo 32º. Limpeza e mantemento. 
 

1. No exercicio das competencias que a vixente ordenación xurídica atribúe ao Concello de  
Sanxenxo en relación á limpeza das praias deste termo municipal, realizaranse as seguintes 
actividades: 

a) Limpeza e  remoción da area, incluída a retirada da area de todos os residuos, papeis, 
cabichas, restos de comida, plásticos, etc.. 

b) Baleirado e limpeza das papeleiras públicas e demais recipientes de residuos 
sólidos dispostos nas praias e traslado do seu contido a entulleiras. 

c) Os restos vexetais (algas) non se consideran un residuos, xa que forman  parte do 
ecosistema mariño, promoven importantes funcións como :zona de cría de moitos 
pequenos crustáceos que son o sustento de aves mariñas, reteñen a area, etc. Por elo, 
as algas serán retiradas cando debido a un gran acumulo poidan causar grandes 
molestias aos usuarios das praias. Esta medida aplicarase especialmente nas praias do 
que están dentro da zona de Rede Natura 2000 e na praia de Montalvo, e sempre 
solicitando as autorizacións sectoriais que lle sexan de aplicación, e en coordinación cos 
servicios de conservación da natureza da Xunta de Galicia. 
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d)  Os animais mariños mortos (aves e cetáceos principalmente), serán xestionados polos 
servicios municipais previo aviso a Asociación ou entidade dedicada a recollida de datos 
ou mostras a este respecto.  
 

2. Co fin de manter as praias nas mellores condicións de limpeza, o Concello instalará contedores 
e papeleiras nos accesos de cada unha das praias do termo municipal, prestando especial 
atención á recollida selectiva de residuos.  
 

3. O Concello, polos seus medios ou a través de empresa contratada para o efecto, procederá ao 
baleirado e limpeza dos contedores e papeleiras, así como á retirada da area de todos aqueles 
residuos, papeis, cabichas, restos de comida, etc. que se mesturen coa area na súa capa 
superficial. 

 
4. A limpeza das praias, especialmente durante a tempada de baño, realizarase fundamentalmente 

no horario de 7:00 a 10:00 horas, co fin de minimizar as molestias ocasionadas pola maquinaria 
e o persoal.  

 
5. Os horarios de limpeza poderán variar dependendo da época de baño e da zona. 

 
6. Nas labores de limpeza terase en conta a conservación da vexetación litoral, de acordo coas 

disposicións do artigo 53 da presente Ordenanza. 
 

7. A limpeza dos espazos de dominio público marítimo terrestre  ensuciados como consecuencia 
do uso especial ou privativo, é responsabilidade dos titulares do devandito uso. O mantemento 
da limpeza do espazo ocupado polas instalacións e a súa área de influencia, é responsabilidade 
dos establecementos que dispoñen do uso. 

 
8. Os organizadores dun acto público na zona de dominio público  marítimo-terrestre son os 

responsables da sucidade producida como consecuencia do devandito acto. A efectos da 
limpeza, e concretamente do espazo onde se produciu o acto público e a súa área de influencia 
directa, o Concello pode pedir fianza polo importe dos servizos de limpeza necesarios para 
eliminar a sucidade xerada durante o acto. 
 

Artigo 33º. Publicidade. 
 

1. Queda prohibida a publicidade nas praias e resto do dominio público marítimo-terrestre por 
medio de rótulos, valos ou medios acústicos ou audiovisuais sen a autorización ou permiso 
correspondente, sempre e cando a norma en materia de publicidade permita dita autorización. 
Esta prohibición é aplicable a calquera emprazamento ou medio de difusión. 
 

2. A deterioración da limpeza das praias e do seu mobiliario como consecuencia de elementos de 
publicidade é responsabilidade dos anunciantes. 

 
3. A retirada dos elementos publicitarios, farana os interesados. En caso contrario, farano os 

servizos municipais ou empresa subcontratada do Concello e imputaranse aos responsables os 
custos correspondentes ao servizo prestado, sen prexuízo da imposición da sanción 
correspondente, de acordo coa Ordenanza Municipal de Publicidade. 

 
Artigo 34º. Pintadas e grafites. 
 

1. Queda prohibido realizar calquera tipo de pintada ou grafito nas instalacións, obxectos e espazos 
públicos sen a autorización expresa do Concello. 
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2. Os axentes da autoridade poderán retirar ou intervir os materiais ou medios empregados cando 
o grafito ou a pintada realícese sen a correspondente autorización. 

 
3. Se polas características da expresión gráfica, o material empregado ou o ben afectado fai posible 

a limpeza e a restitución inmediata ao seu estado anterior, os axentes da autoridade cominarán 
persoalmente á persoa ou persoas infractoras para que procedan á súa limpeza, sen prexuízo da 
imposición das sancións que correspondan pola infracción cometida, e a retirada e intervención 
dos materiais utilizados. 

 

TÍTULO VII. INSTALACIÓNS E SERVIZOS DE TEMPADA. 
 
Artigo 35º. Disposicións xerais 
 

1.  O emprazamento de calquera tipo de instalación deberá contar coa preceptiva autorización 
municipal e reunir as condicións sinaladas con carácter xeral na presente Ordenanza e a 
lexislación específica que regule a actividade que se pretende exercer. 

2. É potestade do Concello, en exercicio das súas competencias, e co fin de alcanzar o obxectivo 
previsto nesta Ordenanza establecer as zonas onde situar e exercer os distintos servizos e 
actividades.  

3. As instalacións que se permitan nas praias serán de libre acceso público, salvo que por razóns 
de policía, de economía ou outras de interese público, debidamente xustificadas, autorícense 
outras modalidades de uso sen que en ningún caso poida desnaturalizarse o uso público das 
praias. 

4. No que respecta ás concesións e licenzas, esta Ordenanza remítese ás disposicións municipais 
xa existentes respecto diso e que regulan de forma especifica todos os requisitos e condicións 
para a súa obtención. 

5. Non se permitirá a delimitación, polos particulares, da zona obxecto de concesión. 
6. Todos os elementos que se instalen no espazo público, obxecto desta Ordenanza, deberán 

responder os requisitos de calidade e estética que serán definidos polo Concello ou entidade 
en quen delegue, co obxecto de que as praias do municipio consigan unha homoxeneización 
estética. Este requirimento é preceptivo para autorizar a súa instalación. 

 
Artigo 36º. Instalacións. 
 

1. A ordenación do espazo, a explotación dos servizos e as características técnicas das instalacións, 
axustaranse ao previsto respecto diso na Lei de Costas e o Regulamento que a desenvolve. 

2. A explotación ou aproveitamento dos servizos de tempada está sometida á preceptiva 
autorización dos mesmos por parte do Servizo Provincial de Costas, e están supeditados á 
execución de calquera proxecto no dominio público marítimo-terrestre que poida realizar a 
Administración Pública. Neste caso, o Concello reservase a potestade unilateral de anular as 
autorizacións outorgadas, ocupar ou restrinxir a área obxecto da autorización, ou desprazala, si 
iso fose necesario para o interese público . 

3. As instalacións serán autorizadas polos preceptivos títulos habilítante ou no Plan de Explotación 
de Servizos de Tempada, onde se esquematizará o emprazamento e superficie de ocupación de 
todas as instalacións e servizos. 

4. As instalacións deberán respectar en todo momento os accesos peonís, escaleiras de accesos, 
postos de salvamento e socorrismo, ramplas, etc. Paseos artefactos flotantes. 

5. Non se permitirá obra fixa no espazo público, obxecto desta Ordenanza, salvo o previamente 
autorizado, nin deixar restos de calquera elemento utilizado na actividade unha vez finalizado o 
prazo de autorización previsto. 

6. O horario de servizo rexerase polo disposto na Orde que, con carácter anual, regula os horarios 
de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos públicos, en Galicia. Para as 
actividades náuticas, parasoles e hamacas será en horario diúrno. 
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7. A ocupación da praia polas instalacións de calquera tipo, incluídas as autorizacións para os 
servizos de tempada será a que determine o Plan de Explotación de Servizos de Tempada. 

8. Os artefactos flotantes con e sen motor de calquera tipo non poderán obstaculizar o libre paseo 
dos peóns pola ribeira do mar, polo que deberan deixar un paso dunha anchura suficiente (entre 
3 e 5 metros dependendo do número do usuarios da praia) no momento da pleamar.   

 

Artigo 37º. Quioscos. 
 

1. O Concello determinará o nivel dos servizos e equipamentos que en cada caso considere máis 
adecuado. No caso de que non estean equipados con servizo de auga corrente, nin conectados 
ao sistema de saneamento, destinaranse única e exclusivamente á venda de bebidas e xeados. 
Deberán ter extintores en número e características técnicas de acordo coa normativa vixente. 

2. Para manter a uniformidade en todas as instalacións das praias, os quioscos e terrazas serán do 
modelo homologado establecido ou, si fose o caso, de calquera outro modelo que aprobe o 
Concello. 

3. Nos quioscos onde se expendan alimentos, cada unha das persoas autorizadas deberá ter carné 
de manipulador de alimentos. Ademais, as instalacións dispoñerán dun plan de autocontrol na 
manipulación de alimentos (*APPCC) de acordo coa lexislación vivente. 

4. É obrigatorio contratar seguros de responsabilidade civil, con anterioridade ao comezo da 
actividade. 

 
Artigo 38º. Hamacas, parasois ou antucas, hidropedais, motos náuticas e outros 
artefactos flotantes. 
 

1. A colocación sobre o terreo de cada servizo, embarcacións, mobiliario e instalacións, realizarase 
de acordo coa planificación que anualmente elabore o Concello de Sanxenxo a través do 
correspondente Plan de Praias. Os servizos non poderán ser cambiados de lugar, ou 
incrementados en canto a número, sen a correspondente autorización. 

2. O concesionario está obrigado a cumprir todas as disposicións vixentes no relativo ao transporte 
e almacenamento de combustible, retirada de aceites usados, etc. Os aceites minerais 
procedentes de embarcacións e serán entregados a xestor autorizado. 

3. Queda expresamente prohibido a reparación ou manipulación de motores nas zonas de 
concesión. Tales traballos serán realizados en varadoiro, taller ou zona autorizada. 

4. O concesionario presentará perfectamente documentada, todas e cada unha das embarcacións 
e artefactos que utilizarán para a prestación do servizo. Calquera substitución de embarcación 
ou artefacto flotante, no transcurso da prestación do servizo, deberá ser notificado previamente 
por escrito ao Concello. 

5. É obrigatorio contratar seguros de responsabilidade civil obrigatorio e de accidente para as 
embarcacións auxiliares, motos náuticas e calquera artefacto autorizado propulsado a motor, e 
calquera outro artefacto flotante. 

6. Todas as embarcacións, motos náuticas, canoas, hidropedais e calquera outro artefacto flotante 
con ou sen motor, seguira a normativa disposta por  Capitanía Marítima no relativo á navegación, 
e terán en conta as recomendacións dos servicios de Salvamento e Socorrismo.  

7. O importe de calquera rescate que deba realizarse por parte dos Servicio de Salvamento e 
Socorrismo do Concello de Sanxenxo, aos artefactos flotantes con e sen motor, debido á 
imprudencia da concesionaria por omisión  das recomendación do persoal de dito servicio, será 
abonado pola concesionaria, comunicado a Capitanía Marítima, e se procede se incoara o 
pertinente expediente sancionador.  

 
Artigo 39º. Sobre esculturas de area. 

 

1. En todo momento primará o dereito ao uso público das praias, e a conservación dun ben escaso 
como é a area. 
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2. A Concellaría de Medio Ambiente ou entidade na que o Alcalde delegue  a xestión das Praias 
poderá autorizar un número máximo de 3 esculturas de area, na praia de Silgar, atendendo a 
criterios de amplitude de praia, situación e estética, previa solicitude dos interesados. 

3. Dita autorización será persoal e intransferible tanto para a execución das esculturas como para 
a súa vixilancia, non podendo delegar ningunha das dúas funcións en terceiros. 

4. As esculturas que se autoricen ocuparán unha superficie máxima de oito metros cadrados 
quedando prohibido o uso de colas, aerosois de cores e outros produtos tóxicos e perigosos na 
formación das mesmas. O incumprimento destes condicionantes deixará automaticamente sen 
efecto a autorización e será sancionado conforme á tipificación da infracción. 

5. Queda prohibido a provisión de area de praia en zonas rochosas. 
6. Os artistas que realicen ditas esculturas deberán cumprir o todo o disposto na presente 

ordenanza, prestando especial atención o disposto no  artigo 11 no referente á acampada e 
pernoita na praia. 

 

 

Artigo 40º. Sobre as obrigas laborais dos concesionarios de servizos. 
 

1. Todo o persoal que desenvolva o seu traballo nas concesións estarán debidamente dados de alta 
na empresa concesionaria e debidamente asegurados  por danos e accidentes. 

2. Os concesionarios están obrigados ao cumprimento das disposicións vixentes en materia laboral, 
de Seguridade Social e de Seguridade e Hixiene do Traballo. 
 

Artigo 41º. Implantación de sistema de xestión da calidade e de medio 
ambiente. 
 
O suxeito autorizado de cada instalación situada nas praias de Sanxenxo deberá realizar e asumir cantas 
instrucións reciba dos Servizos Municipais implicados na implantación e renovación dos sistemas de 
xestión de calidade e medio ambiente. 
 
 

TÍTULO VIII. PROTECCIÓN AMBIENTAL E INCREMENTO DA BIODIVERSIDADE 

 
 
Artigo 42º. Emisións sonoras. 
 

1. Non está permitido o uso na praia de aparellos de radio, cassettes, discos compactos ou similares, 
instrumentos musicais ou calquera outro instrumento ou medio que emita ruído e que produzan 
molestias aos demais usuarios. Enténdese que se está producindo molestias cando o son supera 
os 45 dBA durante o día e os 35 dBA durante a noite.  

2. Os quioscos, previa autorización que dependerá do lugar onde se sitúen, poderán emitir música 
ambiental durante o horario de apertura, a condición de que o son emitido non exceda os 60 
dBA. Se se localizan nas proximidades dun Espazo Natural Protexido, o Concello de Sanxenxo 
poderá establecer límites de emisión máis restritivos. 

3. Salvo autorización especial, soamente está permitido o sistema de megafonía autorizado polo 
Concello e utilizado polo servizo de salvamento e socorrismo das praias, e outros sistemas de 
información das actividades para desenvolver nas praias ou de interese xeral. 

 
Artigo 43º. Vertedura de augas sucias ao mar. 
 

1. Queda totalmente prohibido a vertedura de augas de baldeo de terrazas ao mar ou praia 
directamente. Se nalgunha instalación é preciso realizar un lavado da superficie tomaranse as 
medidas oportunas para que ditas augas non cheguen en ningún caso a costa (area, rochas ou 
mar). 

2. Queda totalmente prohibido o vertido de augas residuais grises ou negras a costa (area, rochas, 
regato próximo á costa que desemboca no mar). 
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Artigo 44º. Sobre a conservación da fauna mariña. 
 

1. Evitarase calquera conduta que poida causar morte, dano, molestia ou inquietude á fauna 
protexida, conforme ao disposto no artigo 54.5 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do 
Patrimonio Natural e a Biodiversidade. 

2. Polo seu efecto negativo sobre a fauna mariña (especialmente aves mariñas, tartarugas mariñas 
e cetáceos) queda prohibido arroxar ao mar anzois, sedelas, redes, plásticos, mallas, etc. Así 
mesmo, recoméndase recuperar calquera destes elementos ou outros flotantes que sexan 
atopados  fortuitamente á deriva polos navegantes. 

3. A observación de mortaldades importantes de fauna mariña deberá ser comunicada 
inmediatamente aos servizos técnicos municipais. 

4. No caso de atopar aves, tartarugas ou cetáceos feridos darase aviso o 112 ou aos servizos 
municipais, indicando a posición. Se o achado prodúcese no mar, recollerase ao animal (sempre 
que sexa posible e non entrañe un risco para a navegación ou as persoas) e levárase a terra para 
ser tratado por persoal especializado. Se non puidese ser recuperado, darase aviso do achado á 
112 ou autoridade ambiental competente. 

5. En caso de atopar aves, tartarugas ou cetáceos mortos darase aviso aos servizos técnicos 
municipais, indicando a posición ou ao 112.  

6. No caso concreto dos cetáceos, cumprirase o disposto no Real Decreto 1727/2007, do 21 de 
decembro, polo cal se establecen as medidas de protección de cetáceos, e en especial as 
seguintes recomendacións: 

a) Cando aparezan cetáceos preto dunha embarcación, apagaranse o sonar e a sonda. 
b) Se os animais que se aproximan á embarcación son golfiños, poderase continuar 

navegando mantendo a velocidade e o rumbo. 
c) Se os animais que se aproximan a menos de 60 metros da embarcación ou xorden de 

imprevisto son outras especies de cetáceos distintas aos golfiños, deberase poñer o 
motor en punto morto,  desembragado ou, se é posible, parar a embarcación. 

d) Queda prohibido impedir o movemento libre de cetáceos, interceptar a súa traxectoria, 
cortar o seu paso ou atravesar un grupo de cetáceos, en calquera momento e dirección 

 
 
Artigo 45º. Sobre a conservación da vexetación litoral. 
 

1. Queda prohibido cortar,  desarraigar ou destruír intencionadamente a vexetación litoral. 
2. Nas zonas onde existan sistemas dunares en calquera estadio de conservación, a limpeza da zona 

de contacto entre a vexetación natural e a praia realizarase manualmente. 
3. Nas calas e zonas rochosas baixas a limpeza realizarase de forma manual, prestando especial 

atención á preservación da flora litoral. 
4. Atendendo a criterios técnicos e en aras da conservación das comunidades naturais e procesos 

ecolóxicos, poderanse establecer restricións temporais á retirada de residuos naturais de orixe 
mariña da beira das praias. 

 
Artigo 46º. Sobre revexetacións e axardinamentos. 
 

1. As revexetacións e axardinamentos que se realicen no dominio público marítimo-terrestre 
deberán dispoñer de informe previo dos servizos técnicos municipais encargados da xestión das 
praias ou da Concellería de Medio Ambiente. 

2. En toda actuación primará a conservación da flora litoral natural, e a utilización de especies 
vexetais autóctonas fronte ás alóctonas. 

 

 
TÍTULO IX. RÉXIME SANCIONADOR. 



 

 
21 

 
CAPITULO I.  DISPOSICIÓNS XERAIS. 
 
Artigo 47º. Definicións. 
 

1. Ao amparo do establecido  nos artigos 139, 140 e 141 da Lei 7/1985, do 7 de abril, de bases do 
réxime local, e coa finalidade de ordenar adecuadamente as relacións de convivencia e de uso 
dos servizos, equipamentos, infraestruturas e instalacións situadas no espazo público onde é de 
aplicación a presente Ordenanza, constitúe unha infracción, toda acción ou omisión que supoña 
un incumprimento dos deberes, prohibicións ou limitacións que esta mesma contén. 

2. A potestade sancionadora municipal, con respecto ás infraccións da lexislación de costas, 
exércese de acordo coas previsións, procedementos e da maneira como se establece na 
mencionada lexislación sectorial. 

 
Artigo 48º. Consecuencias das actuacións infractoras. 
 
Toda actuación que contradiga a presente Ordenanza poderá dar lugar a:  

a) A adopción por parte do Concello das medidas precisas para que se proceda á restauración da 
orde xurídica infrinxida e da realidade física alterada ou transformada como consecuencia da 
actuación ilícita. 

b) A iniciación dos procedementos de suspensión e extinción de actos administrativos nos que 
presuntamente puidese ampararse a actuación ilícita. 

c) A imposición de sancións económicas aos responsables, previa tramitación do correspondente 
procedemento sancionador, sen prexuízo das posibles responsabilidades de orde penal en que 
incorresen. 

d) A obrigación de resarcimento de danos e indemnización dos prexuízos a cargo de quen sexa 
declarados responsables. 

 
Artigo 49º. Restauración da realidade física alterada. 
 
Ademais da imposición da correspondente sanción, a Administración Municipal adoptara as medidas 
pertinentes para a restauración da realidade física alterada e a orde xurídica infrinxida, coa execución 
subsidiaria, se procede, das actuacións a cargo do infractor. 
 
Artigo 50º. Adopción de medidas provisionais.  
 

1. Iniciado o procedemento sancionador, o Concello poderá adoptar as medidas provisionais que 
estime oportunas para asegurar a eficacia da resolución que puidese recaer, se existisen 
elementos de xuízo suficientes para iso. 

2. Non se poderán ditar medidas provisionais que poidan causar prexuízos de difícil ou imposible 
reparación ás persoas interesadas ou que impliquen violación de dereitos amparados polas leis. 

 
CAPITULO II. INFRACCIÓNS. 

 
Artigo 51º. Responsables. 
 

1. Son responsables das sancións tipificadas nesta Ordenanza, todas aquelas persoas que 
participasen na comisión do feito infractor por calquera título, sexan persoas físicas ou persoas 
xurídicas. Excepto nos supostos nos que sexan menores de idade, onde responderán os pais, 
titores ou aqueles que dispoñan da custodia legal. 

2. A responsabilidade esixible o será non só polos actos ou omisións propios, senón polos daquelas 
persoas, animais ou bens polos que se debe responder conforme ao dereito común. 
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3. Son responsables, subsidiariamente, en caso que non se poida identificar os autores, os titulares 
ou propietarios dos vehículos ou embarcacións cos que se realice a infracción. 

4. En relación aos animais, en ausencia do propietario será responsable subsidiario a persoa que no 
momento de producirse a acción estea a cargo do animal. 

5. Se fosen varias persoas as responsables e non fose posible determinar o grao de participación de 
cada unha delas na comisión da infracción, a responsabilidade será solidaria. 

6. Son responsables os titulares das licenzas ou autorizacións, cando por motivo do exercicio dun 
dereito concedido nas mesmas, realícese algunha das infraccións tipificadas na presente 
Ordenanza. 

 
Artigo 52º. Tipificación das infraccións. 
 

1. Sen prexuízo das infraccións previstas e tipificadas na Lei de Costas e resto de lexislación 
sectorial, as infraccións a esta Ordenanza clasifícanse en moi graves, graves e leves. 
 

2. Teñen a consideración de infraccións moi graves as seguintes: 
 

a) As que reciban expresamente esta cualificación na presente Ordenanza ou na lexislación 
sectorial aplicable. 

b) A vertedura ou depósito de materias sólidos ou líquidos que poidan producir 
contaminación e/ou risco de accidentes. 

c) O impacto negativo sobre a fauna e flora litoral e/ou mariña de calquera proxecto ou 
actividade. 

d) A navegación de embarcacións non autorizadas na zona de baño, balizada ou non. 
e) As condutas vandálicas, agresivas ou neglixentes no uso do mobiliario urbano que xeren 

situacións de risco ou perigo para a saúde e a integridade física das persoas ou os bens. 
f) Dificultar, de maneira intencionada, as funcións do servizo público de salvamento e 

socorrismo recollidas no Título IV da presente Ordenanza. 
g) Calquera das condutas tipificadas como infracción grave cando pola súa intensidade 

provoque unha perturbación importante da convivencia, impida o uso dun servizo 
público ou do espazo público por outras persoas que teñan o dereito de utilizalo, impida 
ou obstaculice gravemente o funcionamento normal dun servizo público ou unha 
deterioración grave de equipamento, instalacións, infraestruturas ou elementos, xa 
sexan mobles ou inmobles, dun servizo público ou dun espazo público. 

h) Colocar sen autorización carteis, valos, pancartas, adhesivos ou calquera outro tipo de 
anuncio, publicidade ou propaganda no mobiliario urbano ou natural, e en xeral sobre 
calquera elemento que, situado no espazo público e o dominio público marítimo 
terrestre, estea destinado a proporcionar servizo aos cidadáns. 

i) A reincidencia en faltas graves antes do prazo establecido para a súa prescrición. 
j) Realizar pintadas e grafitos, con calquera material ou produto, ou raiar a superficie de 

calquera elemento, instalación, obxecto ou espazo de uso público. MG 
k) O uso de material pirotécnico. G 

 
3. Teñen a consideración de infraccións graves as seguintes: 

 
a) As que reciban expresamente esta cualificación nesta Ordenanza ou na lexislación 

sectorial aplicable. 
b) Non respectar a prohibición de bañarse ou de acceder á praia cando estea izada a 

bandeira vermella. 
c) Lanzarse á auga do mar desde as zonas superiores dos cantís, rochas, espigóns, 

embarcadoiros, plataformas decorativas, zonas sinalizadas onde estea prohibido o baño 
ou o acceso sexa restrinxido, zonas de fondos superficiais e, en xeral calquera outro 
lugar que, pola orografía propia da zona de dominio público marítimo terrestre, 
supoñan un risco para a seguridade das persoas e resto de usuarios. 
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d) Practicar a pesca recreativa en lugar ou en época non autorizada, salvo que por 
normativa específica regúlese outro tipo de sanción. 

e) Practicar a pesca submarina nas zonas de baño. 
f) A práctica de xogos, deportes ou actividades que supoñan un risco relevante para a 

seguridade das persoas ou os bens. 
g) O estacionamento e circulación non autorizada de vehículos na praia, exceptuando os 

autorizados a facelo. 
h) O incumprimento das normas de limpeza por parte dos titulares dos servizos de 

tempada da praia, ou de calquera outra actividade autorizada polo órgano competente. 
i) Cociñar e realizar  cátering na praia, sen autorización. 
j) A práctica de surf, windsurf,  kitesurf e outros deportes similares incumprindo as normas 

establecidas na presente Ordenanza. 
k) A varada ou permanencia de embarcacións, táboas de windsurf, hidropedais, motos 

náuticas, remolques, etc., fóra das zonas sinaladas e destinadas a tal fin. 
l) Calquera conduta prohibida das que se contemplan no artigo 32 sobre residuos da 

presente Ordenanza, salvo que o feito estea expresamente tipificado nalgún outro 
apartado. 

m) A resistencia para facilitar información, a prestar colaboración, ou o feito de fornecer 
información ou documentación falsa, inexacta, incompleta ou que induza a erro, 
implícita ou explicitamente, á Administración municipal ou os seus axentes de 
autoridade. 

n) A reincidencia na comisión de infraccións leves. 
o) Calquera outra infracción que, en razón dos criterios empregados no presente artigo, 

merezan a cualificación de graves ou que non sexa procedente a súa cualificación como 
infraccións leves ou moi graves. 
 

4. Teñen a consideración de infraccións leves as seguintes: 
a) Incumprir as indicacións que se dean e a sinalización sobre as condicións e lugares de 

baño, salvo que a acción se cualifique como infracción grave. 
b) A realización de actividades como xogos de pelota, paletas ou exercicios, na area e zona 

de baño, que poidan molestar ao resto de usuarios, e sempre que, despois de ser 
debidamente advertidos da necesidade de respectar o dereito do resto de usuarios, 
continúense realizando. 

c) A emisión, mediante calquera medio, de sons que molesten ao resto de usuarios, 
sempre que, despois de ser debidamente advertidos da necesidade de respectar o 
dereito do resto de usuarios, continúense realizando. 

d) O uso indebido da auga dos  lavapés, fontes ou duchas, así como lavarse no mar ou na 
praia utilizando xabón ou calquera outro produto de aseo persoal. 

e) Bañar a animais domésticos no mar (salvo os cans de existir zonas habilitadas para iso),  
lavapés, fontes ou duchas. 

f) Lavar roupa ou calquera outro elemento, na auga do mar, nos  lavapés, fontes ou as 
duchas. 

g) Realizar lume na praia. 
h) Deixar instalados parasoles totalmente diáfanos nos seus laterais, antucas, cadeiras, 

mesas ou calquera outro complemento, sempre que non se atopen presentes os seus 
propietarios, polo só feito de ter reservado un lugar na praia. 

i) Deixar en calquera lugar (valados, ramplas, muros, mobiliario urbano, etc.) da praia 
soltos ou con cadeas, cadeiras de praia, antucas ou calquera outro enser. Estes poderán 
ser retirados polos servicios municipais ao considerarse abandonados.  

j) A instalación de campamentos e a acampada na praia, incluído o feito de durmir. 
k) A venda non sedentaria sen autorización expresa de alimentos ou outros produtos e 

artigos, salvo que por normativa específica regúlese outro tipo de sanción. 
l) A realización de actividades ou prestación de servizos non autorizados como masaxes, 

tatuaxes, etc., sen autorización expresa. 
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m) Colaborar no espazo público cos vendedores ou con quen realice as actividades 
referidas no exposto nos puntos  j) e  k), respectivamente, deste apartado, con accións 
como vixiar e alertar sobre a presenza dos axentes da autoridade. 

n) O acceso, circulación ou permanencia de animais domésticos nas praias, (salvo os cans 
de existir zonas habilitadas para iso e as excepcións contempladas no artigo 31.2), 
sempre que despois de ser debidamente advertidos da prohibición existente non 
procedan a retiralos do lugar. 

o) As irregularidades na observación das normas contidas nesta Ordenanza e na lexislación 
sectorial que non teñan transcendencia directa para o medio natural nin para a saúde 
pública. Inclúense as cometidas por neglixencia. 

p) A realización de necesidades fisiolóxicas no ámbito de aplicación desta Ordenanza. 
q) O consumo de bebidas alcohólicas no espazo público obxecto de regulación mediante a 

presente Ordenanza, fóra das instalacións autorizadas ou sen que se teña autorización 
municipal. 

r) O incumprimento dos suxeitos autorizados ou concesionarios, das obrigacións recollidas 
na respectiva autorización ou concesión. 

s) A realización de condutas de menosprezo á dignidade das persoas, así como calquera 
comportamento discriminatorio, sexa de tipo xenófobo, racista, sexista,  homófono, ou 
de calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

t) Calquera outra infracción que, en razón dos criterios empregados no presente artigo, 
merezan a cualificación de leves ou que non sexa procedente a súa cualificación como 
infraccións graves ou moi graves. 

 
 

CAPITULO III. SANCIÓNS. 
 
Artigo 53º. Réxime sancionador. 
 
As infraccións das normas desta Ordenanza serán sancionadas polo Alcalde-Presidente ou polo órgano 
municipal no que este delegase a competencia, previa incoación do oportuno expediente no que se terá 
en conta as circunstancias que concorran en cada caso. Todo iso, sen prexuízo de pasar o tanto de culpa 
ao Xulgado ou remisión de actuacións practicadas ás Autoridades competentes, cando así o determine a 
natureza da infracción. 
 
Artigo 54º. Réxime xeral das sancións. 
 

1. A imposición das sancións previstas na presente Ordenanza baséase no principio de 
proporcionalidade e dos criterios de gradación previstos no presente artigo. Para determinar a 
multa aplicable hai que ter en conta, en todo caso, que o cumprimento da sanción non resulte 
máis beneficioso para o infractor que o cumprimento das normas infrinxidas. 

2. As infraccións á presente Ordenanza poderanse sancionar coas seguintes multas: 
a) Infraccións leves: ata 750,00 euros. 
b) Infraccións graves: multa de 751 euros ata 1.500 euros. 
c) Infraccións moi graves: multa de 1.501 ata 3.000,00 euros. 

 
Artigo 55º. Gradación das sancións. 
 

1. A gradación das sancións atenderá ás seguintes circunstancias: 
a) A gravidade da infracción. 
b) O beneficio obtido. 
c) O prexuízo ocasionado ao interese xeral. 
d) A intencionalidade. 
e) A reiteración. 
f) A reincidencia. 
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g) A capacidade económica do infractor. 
 

2. Enténdese que hai reincidencia cando se cometeu máis dunha infracción da presente Ordenanza, 
declarada por resolución administrativa firme no termo dun ano. 

3. Hai reiteración cando a persoa responsable xa foi sancionada por infraccións desta Ordenanza 
ou cando se están tramitando outros procedementos sancionadores por infracción da presente 
Ordenanza. 

 
 
 
Artigo 56º. Concorrencia de sancións. 
 

1. Unha vez incoado un procedemento sancionador por dous ou máis infraccións entre as cales 
haxa unha relación de causa e efecto, imporase só a sanción máis elevada. 

2. Se non existise a relación  causal á cal se refire o parágrafo anterior, imporase aos responsables 
de dous ou máis infraccións, as sancións correspondentes a cada unha das infraccións cometidas, 
a menos que se aprecie a identidade dos suxeitos, feitos e fundamentos, caso no cal se aplica o 
réxime que sancione máis severamente a conduta de que se trate. 

 
Artigo 57º. Procedemento aplicable. 
 
O procedemento aplicable ao expediente sancionador será aquel previsto nos artigos 64, 65,85, 89, 90 e 
outros de lle sexan de aplicación da Lei 39/2015, 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común 
das Administracións Públicas, así como demais lexislación que lle sexa da aplicación, sendo o órgano 
competente para a súa incoación e tramitación e para a proposta de resolución, o órgano administrativo 
municipal correspondente, de oficio ou a instancia de terceiros. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA. 
 
Quedan derrogadas cantas disposicións do mesmo e inferior rango regulen as materias contidas na 
presente ordenanza, en canto opóñanse ou contradigan ao contido da mesma. 
 

DISPOSICIÓN FINAL. 
 
Esta norma entrará en vigor, unha vez aprobada definitivamente polo pleno do Concello, ao día seguinte 
da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e manterá a súa vixencia mentres non se aprobe a súa 
modificación ou derrogación expresa. 

 


