NORMES QUE HAURAN DE COMPLIR-SE DURANT LA VISITA
Amb l'objectiu de garantir la seguretat dels visitants i complir les disposicions legals en
matèria de protecció portuària, durant el temps que dure la seua estada en les
instal·lacions del Port de València seran d'obligatori compliment les següents normes:
₋

Les visites podran realitzar-se de forma individual o en grup.

₋

En cas que es tracte de grups, associacions, clubs, etc., els/les responsables dels
col.lectius hauran de controlar i tutelar als seus membres durant tot el temps que
dure la visita.

-

En tot moment, els participants en la visita hauran de seguir les indicacions del
personal de l’APV que els atenga. Expressament:
o

Queda prohibit acostar-se a la vora del moll.

o

Queda prohibit l'accés a les zones d'operacions, maquinària i mercaderies.

o

Queda prohibit llançar objectes a l'aigua

-

Serà obligatori portar el DNI el dia de la visita i haurà de presentar-se quan així es
requerisca per part del personal de l’APV.

₋

Algunes àrees restringides del port no han de ser fotografiades o filmades per
motius de protecció. Per tant, hauran d'observar-se en tot moment les indicacions
que es reben en aquest sentit.

-

La normativa de protecció portuària determina quines activitats estan permeses en
funció del nivell de protecció aplicable. Per açò, cal advertir que un increment
sobrevingut del nivell de protecció podria obligar a suspendre la visita en el
moment en què aquest augment de nivell fóra comunicat a l'Autoritat Portuària per
l'òrgan competent. Així mateix, ha de posar-se de manifest que la zona portuària
té com a fi la realització d'operacions de tràfic portuari l'atenció del qual pot també
obligar a limitar o fins i tot suspendre la visita programada si les necessitats
d'explotació portuària així ho exigeixen.

Amb caràcter previ a la visita, les persones que vagen a realizar-la hauran de llegir-se
estes normes. La inobservànça de qualsevol d'aquestes normes, podrà comportar la
suspensió de la visita en el moment en el qual el personal de l’APV responsable de la
mateixa, així ho estime oportú.
Accepte expressament totes i cadascuna de les normes arreplegades en el present
document.

Signatura del sol.licitant

