ESPAI AGENDA LOCAL 21 – PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SOSTENIBILITAT
ORDENANCES AMBIENTALS – ORDENANÇA MUNICIPAL D’ÚS I APROFITAMENT
DE LES PLATGES
Des del Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella volem
aprofitar aquest espai de comunicació per donar a conèixer als ciutadans/es i
visitants les ordenances ambientals que estan en vigor en el nostre municipi.
Aquesta és una acció inclosa en el nou Pla d’Acció Ambiental Municipal de
l’Agenda Local 21 de l’Ajuntament de Ciutadella i, per tant, una idea sorgida
dels propis ciutadans i d’interès col·lectiu.
Ja arriba l’estiu i, per tant, el moment d’anar a les platges, per aquest motiu
la primera ordenança que volem donar a conèixer és la d’ús i aprofitament
de les platges.
L’objectiu d’aquesta ordenança és regular les activitats que es poden dur a
terme en les platges, amb la finalitat de protegir la salut pública i el medi
ambient.
Per açò, a les platges de Ciutadella, no es permet:
− Deixar o dipositar fems a la platja o a la mar.
− La presència d’animals a la platja durant la temporada de bany.
− La pesca des de les roques i la pesca submarina a l’entorn de la platja
durant la temporada de bany.
− La circulació i l’estacionament de vehicles a la platja.
− L’acampada a la platja durant tot l’any i a qualsevol hora.
− Fer foc a les platges durant tot l’any.
− El trànsit d’embarcacions per la zona abalisada per al bany.

− La varada o permanència d’embarcacions fora de les zones habilitades.
− La venda ambulant, així com qualsevol activitat sense d’autorització
municipal.
− La recol·lecció de qualsevol espècie de flora o fauna.
L’ordenança preveu una sèrie d’infraccions que poden comportar sancions de
750 € fins a 3.000 € depenent de la seva gravetat.
Esperem que aquesta informació sigui d’utilitat i que els ciutadans/es i
visitants del nostre municipi respectin les normes establertes per una
convivència millor, respectant el medi ambient i la salut de les persones.
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