
INFORMACIÓ I NORMES DELS CANALS 
NÀUTICS I DE KITE SURF

Informació per a espectadors, banyistes i pescadors

No travessar ni transitar la zona de navegació ni de depòsit 
de cometes durant l’activitat.

Prohibit banyar-se en el canal abalisat durant la pràctica 
d’activitats nàutiques o kitesurf.

La zona de platja situada enfront del canal queda 
reservada per a l’entrada i eixida de les embarcacions 
i cometes de kite surf. 

Platja de la Malvarrosa  15 de septembre  Activitats Nàutiques

Platja del Cabanyal  15 de septembre  Activitats Nàutiques

Platja del Perellonet  15 de septembre            Kitesurf
(Sur de la Gola del Perellonet)        

Platja del Perellonet  15 de septembre  Activitats Nàutiques
(Zona nord del Perellonet)        

Platja de Pinedo     15 de octobre  Activitats Nàutiques

UBICACIÓ FINS A ACTIVITAT



Informació dels canals nàutics i de kite surf

El responsable de seguretat de la zona serà l’encarregat de marcar l’aforament, 
subjecte a criteris de seguretat.

És obligatori estar en possessió de l’assegurança de responsabilitat civil en vigor.

És obligatori respectar les preferències de navegació i fer-ho fora del canal 
abalisat a 200 m.

La velocitat màxima d’entrada i eixida pel canal abalisat és de 3 nusos i es 
respectaran els 200 m des de la vora.

No es poden realitzar maniobres de risc dins del canal abalisat.

S’aconsella l’ús del jupetí salvavides, casc i sempre que siga possible, 
navegar acompanyat.

És obligatori recollir el material nàutic i deixar un camí de pas per a els quads 
de la policia i responsables de seguretat en platges davant qualsevol emergència.

Tots els usuaris del canal han de mantindre un comportament cívic i seguir 
les instruccions del responsable de seguretat.

En els canals nàutics només està permesa la pràctica de surf, piragua, windsurf, 
catamarà, patí a vela i pàdel-surf, per la qual cosa queda prohibit qualsevol 
altre tipus d’embarcació.

En els canals oberts per a la pràctica del kitesurf, només està permesa 
aquesta activitat.

En cas de no complir-se les normes, el vigilant de seguretat avisarà a 
l’autoritat competent.
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