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BÀNDOL 
 
Antonio Pérez Pérez, Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament de 
Benidorm,  

FAIG SABER: 
 
Que l'Ajuntament de Benidorm, des de l'inici de l'estat d'alarma, va establir com a 
objectiu prioritari evitar la transmissió, contagi i difusió del coronavirus, Covid-19, 
adoptant les oportunes mesures de prevenció en relació amb serveis, espais, 
instal·lacions, activitats i esdeveniments municipals i el seu tancament al públic en 

general, entre ells les nostres platges, obertes al públic en general el passat dia 
15 de juny. 
 
Davant l'evolució de l'actual situació de crisi sanitària pel coronavirus, Covid-19, i 
amb la finalització de l'Estat d'Alarma en tota Espanya, l'Ajuntament de Benidorm 

ha activat diferents mesures a les nostres platges i cales, que afecten a tota la 
població benidormense i als nostres visitants, en desenvolupament i compliment 
de les ordres estatals emeses pel Ministeri de Sanitat: 
 
A partir del dia 16 de setembre, s'estableixen les següents mesures en atenció de 
determinades circumstàncies higienicosanitàries, de control d'accessos, 

d'aforaments i d'horaris que es detallen a continuació: 
 
-Amb carácter general, l'horari de bany i d'estada a les platges i cales serà des de 
les 9’00 hores fins a les 20´30 hores i havent de quedar en tot cas lliures fins 
les 9.00 hores de l'endemà, prohibint-se l’estada i passejos de persones fora 
d'estes franges horàries (de 20’30 h. a 9’00 h.), exceptuant els següents: 

 
1.- Els serveis de neteja, vigilància i seguretat. 
 
2.- Els passejos i banys puntuals des de les 07’00 h. fins a les 08’45 h. havent 
d'accedir-se a aquest efecte pels punts d'entrada i eixida habilitats per a tal fi, i 
havent de quedar les platges lliures de persones usuàries a les 08’45 hores.   

 
-Solament es podrà accedir a les platges i cales pels llocs autoritzats, recomanant 
a les persones usuàries portar calçat adaptat a la superfície a transitar 
(passarel·les, rampes, etc.) dins dels horaris regulats i previ pas pels punts d'accés 
quan siga autoritzat pel personal de control d’estos. 
 

-Es distingeixen tres tipus d'espais delimitats a les Platges de Llevant, Ponent i Mal 
Pas:  
 
a) Espai d'hamaques: segons normes de concessió. 
 
b) Espai de persones majors o vulnerables de qualsevol edat: reservada 

l'estada per a persones majors de 60 anys o vulnerables de qualsevol edat (espais 
delimitats amb color verd). 
 
c) Espai públic en general: resta de població i persones majors de 60 anys 
que, conforme a la seua voluntat, així ho desitgen (espais delimitats amb color 
blau). 



 
Totes les parcel·les dels punts b) i c) tindran una ocupació màxima de 4 (quatre) 

persones, podent-se incrementar les parcel·les tipus b) (espais delimitats amb 
color blau), fins a un màxim de 5 (cinc) en cas que una siga menor de 6 anys. 
 
La permanència en qualsevol dels espais se circumscriurà a la franja d'arena que 
se'l designe, en la qual haurà de romandre sense envair les confrontants, havent 
d'accedir-se a la zona de bany a través de les zones habilitades d'accés i/o trànsit. 

Es podrà passejar per la riba de la platja guardant en tot cas la distància mínima 
de seguretat de 1’5 metres, sent obligatori l'ús de la màscara, segons RDL 21/2020 
de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer 
front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, si no es pot mantindre la 
distància física establida. 
 

S'autoritza la pràctica esportiva en les zones habilitades amb caràcter permanent 
(voleibol platja i futbol platja) atenent a cada moment les mesures de seguretat i 
higienicosanitàries establides pel Govern d'Espanya per a la pràctica esportiva. En 
qualsevol cas, es prohibeix la realització de tot tipus de jocs fora de les zones 
establides, com a jocs de pilota, pales, etc. 
 

En l'encreuament amb altres persones o grups de persones no convivents, tant en 
la zona de bany com en la zona d'arena, es guardarà la distància de seguretat 
interpersonal de 1’5 metres. 
 
L'ús de Llavapeus es limita a l'eixida de la platja. La utilització dels mateixos haurà 

de realitzar-se amb calçat adequat. No es permet l'ús de sabons i, en tot moment, 
les persones usuàries hauran de mantindre una distància de separació de 1’5 
metres. 
 
Se suprimeixen les papereres en totes les platges per a evitar riscos de contagis. 
Per això, es prohibeix expressament depositar i/o abandonar qualsevol tipus 

d'objecte i/o residu a les platges i cales quan s'abandonen les mateixes. Els residus 
generats durant l'estada a les platges i cales, hauran de ser depositats en bosses 
adequades i retirats fora de les platges i cales per les persones generadores 
d'aquests. 
 
Romandran clausurats, no podent ser utilitzats, els jocs infantils, aparells 

biosaludables, calistenia o uns altres i tancades en els seus serveis habituals les 
biblioplatges. 
 
S'habilita una zona de passeig de 6 metres des de la riba a zona d'estada on no 
es podrà romandre assegut, tombat o immòbil, excepte en el cas de menors de 10 
anys. Per a la resta de la població, només és una zona de trànsit. 

 
S'haurà d'atendre les indicacions del personal de control d'accessos a les platges i 
cales, així com del personal d'informació i acomodació a les zones de platja 
assignades; en cas contrari, seran proposats per a denúncia i sanció pels serveis 
policials i d'inspecció de platges. 
 

Qualsevol incompliment del que s'estableix en el present Bàndol, es considerarà 
com a desobediència o resistència a l'autoritat o als seus agents en l'exercici de 
les seues funcions, sent de competència municipal aquesta sanció, podent ser 
sancionades les persones infractores amb una multa de 700 euros, per 
incompliment de l'article 36, apartat 6, de la Llei orgànica 4/2015, de Protecció de 
la Seguretat Ciutadana. 
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Els citats incompliments a la Llei orgànica 4/2015, que podran ser sancionats en 
relació amb les activitats no permeses a les platges i cales de Benidorm, a partir 
del dia de la seua reobertura al públic, i fins a una altra ordre o Bàndol d'aquesta 

Alcaldia, seran els següents (entre altres): 
 
-Entrar i/o romandre a les platges i cales del terme municipal de Benidorm fora 
dels horaris permesos, o pels llocs no autoritzats. 
 
-No obeir les indicacions del personal auxiliar de platges, tant en els accessos a 

les platges i cales, com a l'interior d'aquestes. Especialment, no obeir les 
indicacions d'abandó de les platges i cales quan es complisquen els horaris 
permesos de permanència. 
 
-Accedir a les platges i cales del terme municipal de Benidorm sense autorització 

pels sistemes establits o sense guardar l'espera en els punts d'accés. 
 
-Practicar qualsevol activitat sense guardar les degudes mesures de seguretat 
interpersonal amb altres usuaris de la platja no pertanyents al seu nucli de 
convivència, posant en risc de contagi a altres persones. Especialment s'incidirà a 
vigilar que no es realitze cap activitat il·legal a les platges i cales, com ara venda 

ambulant de productes de qualsevol tipus, oferiment de massatges corporals, 
realització de publicitat ambulant, etc. La realització de qualsevol d'aquestes 
activitats haurà de ser denunciada igualment a altres organismes competents en 
la matèria com, per exemple, l'autoritat sanitària de la Comunitat Valenciana. 
 
-Tirar o abandonar qualsevol tipus d'objecte o residu a les platges o cales. 

 
Independentment a tot això, es continuarà exigint l'estricte compliment de la 
normativa ja vigent en matèria de platges, com l'actual Ordenança de Platges de 
l'Ajuntament de Benidorm, l'Ordenança Municipal de Medi Ambient i resta de 
normativa estatal i autonòmica sobre platges, sobretot en el que afecta mesures 
higienicosanitàries. 

 
Per tant, apel·lant a l'interés general i a la responsabilitat de la població 
benidormense i de totes les persones que visiten les nostres platges, és pel que 
es fa públic el present per a general coneixement i compliment, a Benidorm, a 16 
de setembre de 2020. 
 

 


