
 

 

 

 

 

Alcalà de Xivert, 10 de novembre de 2020 
 
 
 

Sra. Maria Sorlí Fresquet, com a regidora de l'Ajuntament d’Alcalà de Xivert, en 
representació del Grup Municipal COMPROMÍS PER ALCALÀ I ALCOSSEBRE, 
i en aplicació dels articles 91 i 97 del R.O.F., presenta davant del Ple ordinari del 
mes de Novembre de l’Ajuntament d’Alcalà de Xivert per a la seua inclusió i 
debat, i aprovació si escau, la següent 
 

MOCIÓ PER AL CANVI D’UBICACIÓ DE LA PLATJA CANINA 
Exposició de motius: 

 

La Llei 11/1994 d’Espais Naturals protegits de la Comunitat Valenciana, es va 
crear per tal de protegir zones amb valor mediambiental de la seua explotació o 
degradació per diversos motius. Concretament en l’artícle 15, aquesta llei es 
refereix a les zones humides, enteses com marjals, tuberes o aigües rases, ja 
siguen permanents o temporals, d’aigües estancades o corrents, dolces, 
salobres o salades, i naturals o artificials, i marca explícitament que “les zones 
humides hauran de ser preservades d’activitats susceptibles de provocar la seva 
recessió i degradació”.  
 
Derivat d’aquesta, l’any 2002 el govern valencià va aprovar el Catàleg de Zones 
Humides Protegides, que recull 48 espais en tot el territori valencià. D’aquests, 
el número 16 és la “Desembocadura del Riu de les Coves” a Capicorb, dins del 
grup “Ambients fluvials i litorals associats”, amb una superfície de 19,49 ha al 
delta i amb un radi d’afecció de 500 metres al voltant del delta. D’acord amb el 
Catàleg, es tracta d’una rambla típicament mediterrània amb excel·lent 
representació geomorfològica de l’edifici aluvial i amb funció de caudals 
d’avinguda. A banda de l’important valor cultural, paisatgístic, patrimonial-
etnològic i didàctic-científic, té un important valor biòtic estructural, és a dir, té la 
capacitat de connectar espais naturals entre sí. Així, té importància com a àrea 
de campeig per a moltes espècies que nidifiquen al Prat de Cabanes i com a 
etapa per a moltes altres que migren seguint la costa mediterrània. Serveix 
també com a protecció per a les praderies de posidònia presents a la zona.  
 
No obstant, a l’actualitat la Desembocadura del Riu Sant Miquel està dedicada 
al seu ús com a platja canina. Obviament, aquest ús va en detriment del valor 
mediambiental de la zona humida, ja que la presència de gossos fa més 
complicat l’ús que d’este espai venient fent les aus fins al moment.A més, les 
aigües estancades es contaminen amb els orins dels gossos, i amb les 
defecacions que no es recullen. Cal remarcar, en este sentit, que la zona no està 
catalogada dins del Cens de Zones de Bany de la Comunitat Valenciana 
(http://www.agroambient.gva.es/es/web/agua/censo-de-zonas-de-bano) per la 
qual cosa no es fan les necessàries medicions de qualitat de l’aigua, i de 
presència d’E-Coli i Enterococs intestinals, a pesar que mascotes i persones 
prenen el bany en l’indret. 

http://www.agroambient.gva.es/es/web/agua/censo-de-zonas-de-bano


 

 

 
Per tant, des de Compromís per Alcalà i Alcossebre valorem que la zona no és 
la més apropiada per a l’ús com a zona canina. Per tots els motius exposats, 
però tambè per la seua ubicació, molt apartada de les zones més poblades en la 
temporada estiuenca. Recordem que no totes les persones que ens visiten a 
l’estiu tenen vehicle propi per poder apropar el seu animal fins allí. I, en definitiva, 
perquè no és una platja. 

És per això que presentem la proposta de resolució següent: 

PROPOSTES D’ACORD: 

Primer-. Canviar la ubicació de la Platja Canina a una ubicació més addient, que 
perjudique menys el medi ambient, es trobe en una ubicació més accessible per 
a aquelles persones que acompanyen les seues mascotes a la platja. Aquesta 
nova ubicació haurà de ser una part de les platges catalogades com a zones de 
bany, o haurà d’incloure’s a dit cens, per tal d’assegurar que la qualitat de les 
aigües és l’adequada. 

 

Segon.- Dotar a la nova zona de Platja Canina de cartelleria que consciencie 
sobre un ús adequat de la platja, dispensadors de bosses per a recollir els 
excrements (de material compostable) i papereres. 

 
 

Sra. Maria Sorlí Fresquet 
 
 
 

Signat 
 
 
 

SR.  ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALCALÀ DE XIVERT 


