Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Platges
Any

Sitges

2022

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270GEG Cala dels Gegants
Longitud

Superfície

100,00 ml

642,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Natural

Si

1

Descripció i Observacions

Entre el 3 de juny i el 16 d'octubre, aquesta platja disposa d'un punt de SOS connectat amb el servei de salvament i
socorrisme.
Entre el 15 de maig i el 15 de setembre només està premés pescar en els espigons, rocalls o línia marítima sense
abalisar, i en horari nocturn (de 21:00 a 08:00). En el cas de que no hi hagi presència de banyistes es podrà pescar fins
a les 10:00.

Calendaris
amb caràcter general ......................

Data d'inici

Data d'acabament

1/4/2022

16/10/2022

de salvament i vigilància (*) ............

1/6/2022

d'abalisament de la platja (*) ........

16/10/2022

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Horari de pesca ..................

Hora d'acabament

21:00

Prohibit pescar

10:00

Georeferència (ETRS89)
Coordenada (X)

396338

Coordenada (Y)

4563941

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270GRO Platja de l' Home Mort
Longitud

Superfície

85,00 ml

460,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Natural

Si

2

Descripció i Observacions

Entre el 3 de juny i el 16 d'octubre, aquesta platja disposa d'un punt de SOS connectat amb el servei de salvament i
socorrisme.
Entre el 15 de maig i el 15 de setembre només està permés pescar en els espigons, rocalls o línia marítima sense
abalisar, i en horari nocturn (de 21:00 a 08:00). En el cas de que no hi hagi presència de banyistes es podrà pescar fins
a les 10.00.

Calendaris
amb caràcter general ......................

Data d'inici

Data d'acabament

1/4/2022

16/10/2022

de salvament i vigilància (*) ............
d'abalisament de la platja (*) ........

1/6/2022

16/10/2022

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca
Horari de pesca ..................

Hora d'inici

21:00

Hora d'acabament

Prohibit pescar

10:00
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Georeferència (ETRS89)
Coordenada (X)

396612

Coordenada (Y)

4564027

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic
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Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Platges
Any

Sitges

2022

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270COV Platja de les Coves
Longitud

Superfície

0,00 ml

0,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Natural

Si

3

Descripció i Observacions

Calendaris

Data d'inici

Data d'acabament

Georeferència (ETRS89)

amb caràcter general ......................

Coordenada (X)

397286

de salvament i vigilància (*) ............

Coordenada (Y)

4564261

d'abalisament de la platja (*) ........
* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Hora d'acabament

Prohibit pescar

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

Horari de pesca ..................

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270GRI Platja de Grills
Longitud

Superfície

150,00 ml

1.228,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Natural

Si

4

Descripció i Observacions

Calendaris
amb caràcter general ......................

Data d'inici

Data d'acabament

1/4/2022

16/10/2022

de salvament i vigilància (*) ............
d'abalisament de la platja (*) ........

1/6/2022

16/10/2022

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Hora d'acabament

Prohibit pescar

Georeferència (ETRS89)
Coordenada (X)

397852

Coordenada (Y)

4564308

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

Horari de pesca ..................
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23-12-2021

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Platges
Any

Sitges

2022

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270CLT Platja del Cellerot
Longitud

280,00 ml

Superfície

2.055,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Urbana

No

4,1

Descripció i Observacions

Zona adaptada per a gossos a la platja.
1.Mesures higièniques:
•Acotar l’espai de la platja destinat a aquest ús.
•Incrementar la neteja de la zona acotada de la platja.
•Instal·lació en aquest espai de papereres i bosses pels excrements.
•Instal·lació de punts d’aigua on els animals puguin beure.
•Inntal·lació de dutxa especifica de gossos.
2. Consells/Normes d'us:
•Senyalització de l’espai amb les normes i recomanacions d’ús.(Català, Castellà i Anglès) Entre d’altres aspectes caldrà
informar der:
-Els gossos han d’estar censats i identificats.
-Els gossos han d’estar desparasitats i tenir aspecte de netedat.
-Recollir els excrements i depositar-les a les papereres.
-Els gossos potencialment perillosos: Dur morrió inclòs al bany, anar sempre lligats, no poden ser conduits per menors
de 18 anys, no es pot dur més d’un gos potencialment perillós per persona, la persona que el condueix ha de dur la
llicència municipal, el document identificatiu i la certificació del cens.
-Si es coneix que el gos te un comportament dominant o agressiu, evitar deixar-lo deslligat.
-No es poden abandonar residus ni deposicions a la sorra ni a l’aigua; fer-ho pot ser motiu de sanció. Cal que s’utilitzin
les papereres i altres serveis públics quan sigui necessari.
-Els usuaris no poden rentar amb sabó a la platja els seus animals. Es prohibeix rentar al mar o a les dutxes, o similars;
fer-ho pot ser motiu de sanció.
-Evitar que l’animal pateixi cremades per exposició al sol o pateixi un cop de calor, que podria ser un greu perill per a la
seva salut.
3.Mesures d’ordre
•Acotar els horaris de presencia dels animals, reduint-los als de menor afluència de públic.
•Establir un aforament.
•Presència de personal de control.mitjançant la instal·lació d'una caseta gestionada per voluntaris de l'associació de
defensa dels animals, destinada com a punt de control dels usuaris (aforament) i vetllar per fer complir les normes d'us
de l'espai. Així mateix, com a punt de venta d'alguns producte relacionat amb els gossos .( premis, corretges, utensilis
que puguin utilitzar els gossos ).
•Cal regular el fet de no portar més d’un nombre determinat de gossos per persona; en el cas dels gossos potencialment
perillosos cal que vagin lligats, i a més amb morrió, no portar més d’un gos per persona.
•Gossos censats amb la documentació sanitària, llicencia gos potencialment perillós i placa identificadora.
4.Mesures de protecció dels animals. Serà d’aplicació tot allò fixat a l’Ordenança Municipal sobre la tinença i protecció
dels animals de Sitges , i molt especialment el que fixen els articles relatius a: El títol III. Presencia d’animals a la via
pública i establiments públics”; El títol IV: “Gossos considerats potencialment perillosos”
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23-12-2021

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Platges
Any

Sitges
Calendaris
amb caràcter general ......................

Data d'inici

Data d'acabament

1/4/2022

16/10/2022

de salvament i vigilància (*) ............
d'abalisament de la platja (*) ........
* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Hora d'acabament

Prohibit pescar

2022

Georeferència (ETRS89)
Coordenada (X)

398170

Coordenada (Y)

4564358

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

Horari de pesca ..................

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270ANQ Platja de les Anquines
Longitud

Superfície

130,00 ml

5.969,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Urbana

No

5

Descripció i Observacions

Entre el 15 de maig i el 15 de setembre només està permés pescar en els espigons, rocalls o línia marítima sense
abalisar, i en horari nocturn (de 21:00 a 8:00). En el cas de que no hi hagi presència de banyistes es podrà pescar fins a
les 10:00.

Calendaris

Georeferència (ETRS89)

Data d'inici

Data d'acabament

amb caràcter general ......................

1/4/2022

16/10/2022

Coordenada (X)

398379

de salvament i vigilància (*) ............

3/6/2022

16/10/2022

Coordenada (Y)

4564427

d'abalisament de la platja (*) ........

1/6/2022

16/10/2022

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca
Horari de pesca ..................

Hora d'inici

21:00

Hora d'acabament

Prohibit pescar

10:00
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Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

23-12-2021

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Platges
Any

Sitges

2022

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270TER Platja de Terramar
Longitud

Superfície

360,00 ml

10.866,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Urbana

No

6

Descripció i Observacions

Entre el 15 de maig i el 15 de setembre només està permés pescar en els espigons, rocalls o línia marítima sense
abalisar, i en horari nocturn (de 21:00 a 8:00). En el cas de que no hi hagi presència de banyistes es podrà pescar fins a
les 10:00.

Calendaris

Georeferència (ETRS89)

Data d'inici

Data d'acabament

amb caràcter general ......................

1/4/2022

16/10/2022

Coordenada (X)

398540

de salvament i vigilància (*) ............

3/6/2022

16/10/2022

Coordenada (Y)

4564599

d'abalisament de la platja (*) ........

1/6/2022

16/10/2022

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Horari de pesca ..................

Hora d'acabament

21:00

Prohibit pescar

10:00

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270BAR Platja de la Barra
Longitud

Superfície

370,00 ml

11.512,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Urbana

No

7

Descripció i Observacions

Entre el 15 de maig i el 15 de setembre només està permés pescar en els espigons, rocalls o línia marítima sense
abalisar, i en horari nocturn (de 21:00 a 8:00). En el cas de que no hi hagi presència de banyistes es podrà pescar fins a
les 10:00.

Calendaris

Georeferència (ETRS89)

Data d'inici

Data d'acabament

amb caràcter general ......................

1/4/2022

16/10/2022

Coordenada (X)

398824

de salvament i vigilància (*) ............

3/6/2022

16/10/2022

Coordenada (Y)

4564843

d'abalisament de la platja (*) ........

1/6/2022

16/10/2022

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca
Horari de pesca ..................

Hora d'inici

21:00

Hora d'acabament

Prohibit pescar

10:00
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Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

23-12-2021

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Platges
Any

Sitges

2022

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270RIE Platja de la Riera Xica
Longitud

Superfície

310,00 ml

1.900,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Urbana

No

8

Descripció i Observacions

Entre el 15 de maig i el 15 de setembre només està permès pescar en els espigons, rocalls o línia marítima sense
abalisar, i en horari nocturn (de 21:00 a 08:00). En el cas de que no hi hagi presència de banyistes es podrá pescar fins
a les 10:00.

Calendaris

Georeferència (ETRS89)

Data d'inici

Data d'acabament

amb caràcter general ......................

1/4/2022

16/10/2022

Coordenada (X)

399144

de salvament i vigilància (*) ............

3/6/2022

16/10/2022

Coordenada (Y)

4565046

d'abalisament de la platja (*) ........

1/6/2022

16/10/2022

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Horari de pesca ..................

Hora d'acabament

21:00

Prohibit pescar

10:00

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270EST Platja de l'Estanyol
Longitud

Superfície

355,00 ml

5.768,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Urbana

No

9

Descripció i Observacions

Entre el 15 de maig i el 15 de setembre només està permés pescar en els espigons, rocalls o línia marítima sense
abalisar, i en horari nocturn (de 21:00 a 08:00). En el cas de que no hi hagi presència de banyistes es podrà pescar fins
a les 10:00.

Calendaris

Georeferència (ETRS89)

Data d'inici

Data d'acabament

amb caràcter general ......................

1/4/2022

16/10/2022

Coordenada (X)

399433

de salvament i vigilància (*) ............

3/6/2022

16/10/2022

Coordenada (Y)

4565207

d'abalisament de la platja (*) ........

1/6/2022

16/10/2022

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca
Horari de pesca ..................

Hora d'inici

21:00

Hora d'acabament

Prohibit pescar

10:00
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Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

23-12-2021

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Platges
Any

Sitges

2022

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270BSR Platja de la Bassa Rodona
Longitud

Superfície

285,00 ml

3.105,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Urbana

No

10

Descripció i Observacions

Entre el 15 de maig i el 15 de setembre només està permés pescar en els espigons, rocalls o línia marítima sense
abalisar, i en horari nocturn ( de 21:00 a 8:00). En el cas de que no hi hagi presència de banyistes es podrà pescar fins
a les 10:00.
Del 09/04/2022 al 18/04/2022 aquesta platja disposa del servei de salvament i vigilància.

Calendaris

Georeferència (ETRS89)

Data d'inici

Data d'acabament

amb caràcter general ......................

1/4/2022

16/10/2022

Coordenada (X)

399754

de salvament i vigilància (*) ............

1/5/2022

16/10/2022

Coordenada (Y)

4565334

d'abalisament de la platja (*) ........

1/6/2022

16/10/2022

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Horari de pesca ..................

Hora d'acabament

21:00

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja

Prohibit pescar

Risc geològic

10:00

Risc Hidrològic

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270RIB Platja de la Ribera
Longitud

Superfície

260,00 ml

7.786,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Urbana

No

11

Descripció i Observacions

Entre el 15 de maig i el 15 de setembre només està permés pescar en els espigons, rocalls o línia marítima sense
abalisar, i en horari nocturn (de 21:00 a 08:00). En el cas de que no hi hagi presència de banyistes es podrà pescar fins
a les 10:00.
Del 09/04/2022 al 18/04/2022 aquesta platja disposa del servei de salvament i vigilància.

Calendaris

Georeferència (ETRS89)

Data d'inici

Data d'acabament

amb caràcter general ......................

1/4/2022

16/10/2022

Coordenada (X)

399979

de salvament i vigilància (*) ............

1/5/2022

16/10/2022

Coordenada (Y)

4565449

d'abalisament de la platja (*) ........

1/6/2022

16/10/2022

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca
Horari de pesca ..................

Hora d'inici

21:00

Hora d'acabament

Prohibit pescar

10:00
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Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

23-12-2021

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Platges
Any

Sitges

2022

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270FRA Platja de la Fragata
Longitud

Superfície

105,00 ml

7.040,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Urbana

No

12

Descripció i Observacions

Prohibit la pesca en canya a les instal·lacions portuàries (espigons inclosos) d'acord amb la llei 5/1998, de 17 d'abril, de
ports de Catalunya.
Del 09/04/2021 al 18/04/20221 aquesta platja disposa del servei de salvament i vigilància.

Calendaris

Georeferència (ETRS89)

Data d'inici

Data d'acabament

amb caràcter general ......................

1/4/2022

16/10/2022

Coordenada (X)

400311

de salvament i vigilància (*) ............

1/5/2022

16/10/2022

Coordenada (Y)

4565477

d'abalisament de la platja (*) ........

1/6/2022

16/10/2022

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Hora d'acabament

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja

Prohibit pescar

Risc geològic
Risc Hidrològic

Horari de pesca ..................

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270SSE Platja de Sant Sebastià
Longitud

Superfície

205,00 ml

3.571,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Urbana

No

13

Descripció i Observacions

Entre el 15 de maig i el 15 de setembre només està permés pescar en els espigons, rocalls o línia marítima sense
abalisar, i en horari nocturn (de 21:00 a 08:00). En el cas de que no hi hagi presència de banyistes es podrà pescar fins
a les 10.00.
Del 09/04/2022 al 18/04/2022 aquesta platja disposa del servei de salvament i vigilància.

Calendaris

Georeferència (ETRS89)

Data d'inici

Data d'acabament

amb caràcter general ......................

1/4/2022

16/10/2022

Coordenada (X)

400588

de salvament i vigilància (*) ............

3/6/2022

16/10/2022

Coordenada (Y)

4565638

d'abalisament de la platja (*) ........

1/6/2022

16/10/2022

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca
Horari de pesca ..................

Hora d'inici

21:00

Hora d'acabament

Prohibit pescar

10:00
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Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

23-12-2021

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Platges
Any

Sitges

2022

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270FON Platja Fonda
Longitud

Superfície

25,00 ml

54,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Urbana

No

14

Descripció i Observacions

Entre el 15 de maig i el 15 de setembre només està permés pescar en els espigons, rocalls o línia marítima sense
abalisar, i en horari nocturn (de 21:00 a 8:00). En el cas de que no hi hagi presència de banyistes es podrà pescar fins a
les 10:00.
Aquesta platja no disposa de servei de Salvament i Vigilància.

Calendaris
amb caràcter general ......................

Data d'inici

Data d'acabament

1/4/2022

16/10/2022

de salvament i vigilància (*) ............

1/6/2022

d'abalisament de la platja (*) ........

16/10/2022

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Hora d'acabament

Prohibit pescar

Georeferència (ETRS89)
Coordenada (X)

400828

Coordenada (Y)

4565648

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

Horari de pesca ..................

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270BAL Platja dels Balmins
Longitud

Superfície

100,00 ml

1.824,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Urbana

No

15

Descripció i Observacions

Entre el 15 de maig i el 15 de setembre només està permés pescar en els espigons, rocalls o línia marítima sense
abalisar, i en horari nocturn (de 21:00 a 08:00). En el cas de que no hi hagi presència de banyistes es podrà pescar fins
a les 10.00.

Calendaris

Georeferència (ETRS89)

Data d'inici

Data d'acabament

amb caràcter general ......................

1/4/2022

16/10/2022

Coordenada (X)

401127

de salvament i vigilància (*) ............

3/6/2022

16/10/2022

Coordenada (Y)

4565622

d'abalisament de la platja (*) ........

1/6/2022

16/10/2022

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca
Horari de pesca ..................

Hora d'inici

21:00

Hora d'acabament

Prohibit pescar

10:00
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Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

23-12-2021

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Platges
Any

Sitges

2022

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270AIG Platja d'Aiguadolç
Longitud

Superfície

145,00 ml

4.558,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Urbana

No

16

Descripció i Observacions

Entre el 15 de maig i el 15 de setembre només està permés pescar en els espigons, rocalls o línia marítima sense
abalisar, i en horari nocturn (de 21:00 a 08:00). En el cas de que no hi hagi presència de banyistes es podrà pescar fins
a les 10:00.

Calendaris

Georeferència (ETRS89)

Data d'inici

Data d'acabament

amb caràcter general ......................

1/4/2022

16/10/2022

Coordenada (X)

401790

de salvament i vigilància (*) ............

3/6/2022

16/10/2022

Coordenada (Y)

4565694

d'abalisament de la platja (*) ........

1/6/2022

16/10/2022

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Horari de pesca ..................

Hora d'acabament

21:00

Prohibit pescar

10:00

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270MOR Cala Morisca
Longitud

Superfície

110,00 ml

1.720,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Natural

Si

17

Descripció i Observacions

Entre el 3 de juny i el 16 d'octubre, aquesta platja disposa d'un punt de SOS connectat amb el servei de salvament i
socorrisme.
Entre el 15 de maig i el 15 de setembre només està permés pescar en els espigons, rocalls o línia marítima sense
abalisar, i en horari nocturn (de 21:00 a 08:00). En el cas de que no hi hagi presència de banyistes es podrà pescar fins
a les 10:00.

Calendaris

Georeferència (ETRS89)

Data d'inici

Data d'acabament

amb caràcter general ......................

1/4/2022

16/10/2022

Coordenada (X)

405173

de salvament i vigilància (*) ............

10/6/2022

25/9/2022

Coordenada (Y)

4566314

1/6/2022

16/10/2022

d'abalisament de la platja (*) ........

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca
Horari de pesca ..................

Hora d'inici

21:00

Hora d'acabament

Prohibit pescar

10:00
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Risc de regresió de la platja
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23-12-2021

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Platges
Any

Sitges

2022

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270GAR Platja de Garraf
Longitud

Superfície

370,00 ml

9.802,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Urbana

No

18

Descripció i Observacions

Entre el 15 de maig i el 15 de setembre només està permés pescar en els espigons, rocalls o línia marítima sense
abalisar, i en horari nocturn (de 21:00 a 8:00). En el cas de que no hi hagi presència de banyistes es podrà pescar fins a
les 10:00.
Del 09/04/2022 al 18/04/2022 aquesta platja disposa del servei de salvament i vigilància.

Calendaris

Georeferència (ETRS89)

Data d'inici

Data d'acabament

amb caràcter general ......................

1/4/2022

16/10/2022

Coordenada (X)

408178

de salvament i vigilància (*) ............

3/6/2022

16/10/2022

Coordenada (Y)

4567590

d'abalisament de la platja (*) ........

1/6/2022

16/10/2022

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Horari de pesca ..................

Hora d'acabament

21:00

Prohibit pescar

10:00

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270GIN Cala Ginesta
Longitud

Superfície

100,00 ml

3.190,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Urbana

Si

19

Descripció i Observacions

Entre el 3 de juny i el 16 d'octubre, aquesta platja disposa d'un punt de SOS connectat amb el servei de salvament i
socorrisme.
Entre el 15 de maig i el 15 de setembre només està permés pescar en els espigons, rocalls o línia marítima sense
abalisar, i en horari nocturn (de 21:00 a 08:00). En el cas de que no hi hagi presència de banyistes es podrà pescar fins
a les 10:00.

Calendaris

Georeferència (ETRS89)

Data d'inici

Data d'acabament

amb caràcter general ......................

1/4/2022

16/10/2022

Coordenada (X)

409432

de salvament i vigilància (*) ............

10/6/2022

25/9/2022

Coordenada (Y)

4567988

1/6/2022

16/10/2022

d'abalisament de la platja (*) ........

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca
Horari de pesca ..................

Hora d'inici

21:00

Hora d'acabament

Prohibit pescar

10:00
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23-12-2021

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Platges
Any

Sitges

2022

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270BOT Platja de les Botigues
Longitud

Superfície

1.370,00 ml

123.565,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Urbana

No

20

Descripció i Observacions

Entre el 15 de maig i el 15 de setembre només està permés pescar en els espigons, rocalls o línia marítima sense
abalisar, i en horari nocturn (de 21:00 a 08:00). En el cas de que no hi hagi presència de banyistes es podrà pescar fins
a les 10.00.
Del 09/04/2022 al 18/04/2022 aquesta platja disposa del servei de salvament i vigilància.

Calendaris

Georeferència (ETRS89)

Data d'inici

Data d'acabament

amb caràcter general ......................

1/4/2022

16/10/2022

Coordenada (X)

410580

de salvament i vigilància (*) ............

3/6/2022

16/10/2022

Coordenada (Y)

4568486

d'abalisament de la platja (*) ........

1/6/2022

16/10/2022

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Horari de pesca ..................

Hora d'acabament

21:00

Prohibit pescar

10:00

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270AAB Platja del Bou
Longitud

Superfície

0,00 ml

0,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Urbana

No

372

Descripció i Observacions

Calendaris

Data d'inici

Data d'acabament

Georeferència (ETRS89)

amb caràcter general ......................

Coordenada (X)

407659

de salvament i vigilància (*) ............

Coordenada (Y)

4567112

d'abalisament de la platja (*) ........
* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Hora d'acabament

Prohibit pescar

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

Horari de pesca ..................

Pàgina 12 de 19

23-12-2021

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Platges
Any

Sitges

2022

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270AAA Platja de Llevant
Longitud

Superfície

0,00 ml

0,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Natural

Si

374

Descripció i Observacions

Calendaris

Data d'inici

Data d'acabament

Georeferència (ETRS89)

amb caràcter general ......................

Coordenada (X)

404995

de salvament i vigilància (*) ............

Coordenada (Y)

4566034

d'abalisament de la platja (*) ........
* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Hora d'acabament

Prohibit pescar

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

Horari de pesca ..................
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23-12-2021

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Platges
Any

Sitges

2022

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270VAL Cala Vallcarca
Longitud

Superfície

90,00 ml

1.750,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Urbana

No

375

Descripció i Observacions

Prohibit la pesca en canya a les instal·lacions portuàries (espigons inclosos) d'acord amb la llei 5/1998, de 17 d'abril, de
ports de Catalunya.
Aquesta platja no disposa de servei de Salvament i Vigilància.
Entre el 3 de juny i el 16 d'octubre, aquesta platja disposa d'un punt de SOS connectat amb el servei de salvament i
socorrisme.
Zona adaptada per a gossos a la platja.
1.Mesures higièniques:
•Incrementar la neteja de la zona acotada de la platja.
•Instal·lació en aquest espai de papereres i bosses pels excrements.
•Instal·lació de punts d’aigua on els animals puguin beure.
2. Consells/Normes d'us:
•Senyalització de l’espai amb les normes i recomanacions d’ús.(Català, Castellà i Anglès) Entre d’altres aspectes caldrà
informar der:
-Els gossos han d’estar censats i identificats.
-Els gossos han d’estar desparasitats i tenir aspecte de netedat.
-Recollir els excrements i depositar-les a les papereres.
-Els gossos potencialment perillosos: Dur morrió inclòs al bany, anar sempre lligats, no poden ser conduits per menors
de 18 anys, no es pot dur més d’un gos potencialment perillós per persona, la persona que el condueix ha de dur la
llicència municipal, el document identificatiu i la certificació del cens.
-Si es coneix que el gos te un comportament dominant o agressiu, evitar deixar-lo deslligat.
-No es poden abandonar residus ni deposicions a la sorra ni a l’aigua; fer-ho pot ser motiu de sanció. Cal que s’utilitzin
les papereres i altres serveis públics quan sigui necessari.
-Els usuaris no poden rentar amb sabó a la platja els seus animals. Es prohibeix rentar al mar o a les dutxes, o similars;
fer-ho pot ser motiu de sanció.
-Evitar que l’animal pateixi cremades per exposició al sol o pateixi un cop de calor, que podria ser un greu perill per a la
seva salut.
3.Mesures de protecció dels animals:
Serà d’aplicació tot allò fixat a l’Ordenança Municipal sobre la tinença i protecció dels animals de Sitges , i molt
especialment el que fixen els articles relatius a: El títol III. Presencia d’animals a la via pública i establiments públics”; El
títol IV: “Gossos considerats potencialment perillosos”

Pàgina 14 de 19

23-12-2021

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Platges
Any

Sitges
Calendaris
amb caràcter general ......................

Data d'inici

Data d'acabament

1/4/2022

31/12/2022

de salvament i vigilància (*) ............

1/6/2022

d'abalisament de la platja (*) ........

16/10/2022

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Hora d'acabament

Prohibit pescar

2022

Georeferència (ETRS89)
Coordenada (X)

404674

Coordenada (Y)

4565986

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

Horari de pesca ..................

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270FOR Cala Forn
Longitud

Superfície

0,00 ml

0,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Natural

Si

376

Descripció i Observacions

Calendaris

Data d'inici

Data d'acabament

Georeferència (ETRS89)

amb caràcter general ......................

Coordenada (X)

402886

de salvament i vigilància (*) ............

Coordenada (Y)

4565561

d'abalisament de la platja (*) ........
* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Hora d'acabament

Prohibit pescar

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

Horari de pesca ..................
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23-12-2021

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Platges
Any

Sitges

2022

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270PON Platja dels Ponts
Longitud

Superfície

0,00 ml

0,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Natural

Si

377

Descripció i Observacions

Calendaris

Data d'inici

Data d'acabament

Georeferència (ETRS89)

amb caràcter general ......................

Coordenada (X)

402501

de salvament i vigilància (*) ............

Coordenada (Y)

4565602

d'abalisament de la platja (*) ........
* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Hora d'acabament

Prohibit pescar

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

Horari de pesca ..................

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270AAC La Caleta
Longitud

Superfície

0,00 ml

0,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Urbana

No

378

Descripció i Observacions

Calendaris

Data d'inici

Data d'acabament

Georeferència (ETRS89)

amb caràcter general ......................

Coordenada (X)

401992

de salvament i vigilància (*) ............

Coordenada (Y)

4565671

d'abalisament de la platja (*) ........
* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Hora d'acabament

Prohibit pescar

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

Horari de pesca ..................
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23-12-2021

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Platges
Any

Sitges

2022

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270AAD Platja de les Mabres
Longitud

Superfície

0,00 ml

0,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Urbana

No

381

Descripció i Observacions

Calendaris

Data d'inici

Data d'acabament

Georeferència (ETRS89)

amb caràcter general ......................

Coordenada (X)

400935

de salvament i vigilància (*) ............

Coordenada (Y)

4565635

d'abalisament de la platja (*) ........
* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Hora d'acabament

Prohibit pescar

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

Horari de pesca ..................

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270SMA Platja de Santa Margarida
Longitud

Superfície

0,00 ml

0,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Natural

No

394

Descripció i Observacions

Calendaris

Data d'inici

Data d'acabament

Georeferència (ETRS89)

amb caràcter general ......................

Coordenada (X)

397446

de salvament i vigilància (*) ............

Coordenada (Y)

4564321

d'abalisament de la platja (*) ........
* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Hora d'acabament

Prohibit pescar

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

Horari de pesca ..................
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23-12-2021

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Platges
Any

Sitges

2022

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270ROS Platja de Rosés
Longitud

Superfície

0,00 ml

0,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Natural

Si

396

Descripció i Observacions

Calendaris

Data d'inici

Data d'acabament

Georeferència (ETRS89)

amb caràcter general ......................

Coordenada (X)

396878

de salvament i vigilància (*) ............

Coordenada (Y)

4564069

d'abalisament de la platja (*) ........
* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Hora d'acabament

Prohibit pescar

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

Horari de pesca ..................

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270XIC Cala Xica
Longitud

Superfície

0,00 ml

0,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Natural

Si

399

Descripció i Observacions

Calendaris

Data d'inici

Data d'acabament

Georeferència (ETRS89)

amb caràcter general ......................

Coordenada (X)

396098

de salvament i vigilància (*) ............

Coordenada (Y)

4563873

d'abalisament de la platja (*) ........
* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Hora d'acabament

Prohibit pescar

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

Horari de pesca ..................
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Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Platges
Any

Sitges

2022

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

08270GAS Platja del Gaspar
Longitud

Superfície

0,00 ml

0,00 m²

Classificació

Cal informe ambiental

Ordre Geogràfic

Natural

Si

400

Descripció i Observacions

Calendaris

Data d'inici

Data d'acabament

Georeferència (ETRS89)

amb caràcter general ......................

Coordenada (X)

395864

de salvament i vigilància (*) ............

Coordenada (Y)

4563879

d'abalisament de la platja (*) ........
* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca

Hora d'inici

Hora d'acabament

Prohibit pescar

Riscos existents a la platja
Risc de regresió de la platja
Risc geològic
Risc Hidrològic

Horari de pesca ..................
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