VA
COMPROMISOS
• Servei de salvament i socorrisme segons l’horari
establert.
• Col·locació de banderes que informen de l’estat de la
mar:
Verda: òptim
Groga: alerta
Roja: prohibició del bany
• Aplicació d’un protocol d'actuació en cas de risc
potencial per als banyistes.
• Atenció en 5 minuts als avisos de seguretat ciutadana a
la platja.
• Vigilància per part de la Policia Local del compliment de
la normativa.
• Cartells informatius sobre civisme i respecte al medi
ambient.
• Senyalització dels canals d’eixida d’embarcacions.

informació

• Neteja diària de l’arena.

PLATGES
de SUECA

• Neteja dels WC públics tres vegades al dia en temporada
alta.
• Recollida de residus i buidatge diari de papereres.
• Anàlisis de la qualitat de l’aigua durant la temporada de
bany. Publicació i exposició dels resultats en la pàgina
web de l’Ajuntament.
• Anàlisi de la superfície dels rentapeus.
• Garantir el trajecte amb autobús a les zones marítimes.
• Garantir que els concessionaris d’instal·lacions temporals
ajusten l’activitat a les condicions regulades.

Tourist Info Sueca
Mercat Central
Carrer del Mercat, s/n
Telèfon: 96 203 91 50
Mòbil: 673 06 16 98
sueca@touristinfo.net
suecaturisme.org

Xarxes Socials
Sueca Turisme
@suecaturisme
@suecaturisme

El nostre municipi compta amb una línia de costa de quasi
set quilòmetres, amb platges netes, tranquil·les, acollidores,
accessibles i, ﬁns i tot, algunes adaptades. Tot açò les
convertix en llocs idonis d’on poder gaudir de l’estiu amb els
vostres familiars i amics.
Vine a descobrir les nostres platges, vine a Sueca!

DEFINICIÓ DE LES TEMPORADES
Temporada alta: del 15 de juny al 16 de setembre.
Temporada mitjana: de l'1 al 14 de juny i del 17 al 30 de
setembre.
Temporada baixa: resta de l'any

HORARIS OFICINA DE TURISME
Tourist Info Sueca: de dilluns a dissabte, de 10.00h a
14.00h.
Tourist Info les Palmeres: de dilluns a diumenge, de
10.00h a 14.00h i de 18.00h a 21.00h.

SERVEIS GENERALS
• Vigilància, socorrisme i primers auxilis.
• Assistència policial.
• Informació i atenció al turista a les oﬁcines de turisme
de Sueca i les Palmeres.
• Neteja i manteniment general de les instal·lacions.
• Senyalització d’eixida i entrada d’embarcacions.
• Línia regular d'autobusos ﬁns a la platja.
• Aparcament públic en els accessos de la platja i
aparcament reservat per a persones amb discapacitat.
• Quioscs.
• WC públics i gratuïts.
• Anàlisi i control de la qualitat de l’aigua de la mar.
• Indicació de l’estat de la mar.
• Informació sobre les normes de conducta.

ACTIVITATS
Durant juliol i agost es realitzen diverses activitats
pensades per a tota la família a les platges de les diferents
localitats marítimes: cinema d'estiu, rutes amb bici, tallers,
contacontes, concerts, inﬂables, jocs, manualitats, ﬁtness i
pilates, etc.

NORMES D'ÚS DE LES PLATGES

SERVEIS ESPECÍFICS
ECOPARC:
Tel. de contacte: 622 290 524
Horari: de dilluns a divendres, de 09.00h a 13.30h i de
16.00h a 18.30h. Dissabte, de 09.00h a 14.00h.
Recollida de trastos: 900 200 191

1

Platja de la Llastra: situat davant de la plaça
del Maestrat.

2

Platja de les Palmeres: situat enfront del carrer
del Riu Segarra.

3

Platja de Bega de Mar: situat davant de la
plaça de la Llibertat.

4

Platja de Mareny de Vilxes: situat davant de
l'avda. del Sud.

CARACTERÍSTIQUES DE LES PLATGES
Longitud

Amplària

850 m

50 m

1.500 m

28-46 m

330 m

39-49 m

Bega de Mar

950 m

29-44 m

Mareny de Vilxes

720 m

51-63 m

La Llastra
Les Palmeres

Total:

4.350 m

SERVEIS TEMPORADA
Neteja

• L'ús d’aparells de reproducció sonora que pertorben la
tranquil·litat dels ciutadans.
• La presència de qualsevol animal domèstic a la platja.

PUNTS ACCESIBLES

Platja

Per fomentar els comportaments cívics i el respecte al
medi ambient, s’estableixen les següents prohibicions:

Diàriament (05.00h - 13.00h)

• La pràctica de jocs o esports que ocasionen molèsties
o siguen un perill per a la integritat física de les
persones, ja que disposeu d'espais delimitats a este
efecte.
• La venda ambulant o la publicitat.
• L'ús de motos aquàtiques sense titulació per al maneig,
sense matrícula o sense assegurança de responsabilitat
civil.
• El bany amb bandera roja.
• Els banyistes i usuaris d’embarcacions esportives que
no respecten les indicacions dels socorristes i les
banderes d’indicació.
• L'acampada a la zona d’arena.

DOTACIONS TEMPORADA
Rentapeus

En tots els accessos

Torres de salvament

10

Postes sanitàries

4

Platges accessibles

4

Papereres

En tots els accessos

Passarel·les

En tots els accessos

Cartells

En tots els accessos

WC mòbils

4

Vestidor

1
3

Socorristes

De dilluns a dijous (11.00h - 18.00h)
De divendres a diumenge (10.30h - 18.30h)

Platges
accessibles

Juliol i agost: diàriament (10.30h - 14.30h)
15 al 30 juny: caps de setmana (10.30h - 14.30h)
1 al 16 de setembre: caps de setmana (10.30h -14.30h)

8
Zona biosaludable

1

Canal d'accés d’embarcacions

4

Zona varada d’embarcacions

4

