CARACTERÍSTIQUES DE LA PLATJA
Longitud
700 m.
Amplària mitjana
80 m.
Grau d'ocupació
Alt.
Tipus d'urbanització
Urbà.

Tipus d'aigües
Onatge moderat.
Poc profundes.
Qualitat de les
aigües
Excel·lent.
Tipus d'arena:
Gra fi.
Color daurat.

DOTACIONS

temporada alta

Papereres
Papereres reciclatge
Lavabos
Rentapeus
Torre salvament
Punt de socorrisme
Platja accessible
Jocs
Passarel·les
Dutxes
Dutxes adaptades
Vestidors adaptats
Zona recreativa/relax
Accessos adaptats

TOURIST INFO ORPESA
Passeig de la Concha, s/n (Plaça París)
12594 Orpesa del Mar
Castelló (Espanya)
Tel.: +34 964 312 320
Fax: +34 964 312 491
oropesadelmar@touristinfo.net
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TOURIST INFO ORPESA - AMPLARIES
C/ Moscatell, s/n (Marina d’Or)
12594 Orpesa del Mar
Castelló (Espanya)
Tel.: +34 964 314 134
Fax: +34 964 312 491
oropesaamplaries@touristinfo.net
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Platja La Concha

de l'1 de juny a l'11 de setembre:
de 8.00 a 21.00 h

Policia Local:

24 hores (tot l'any)
Policia Local als passejos marítims:
de l'1 de juny al 30 de setembre

Hamaques, para-sols i patins:
de l'1 de juny a l'15 d'octubre:
de 9.00 a 20.30 h

del 27 de juny al 30 de setembre:
de 9.00 a 20.30 h

oropesa_del_mar
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www.oropesadelmarturismo.com

Platja La Concha
PLATGES
CERTIFICADES
PER

Policia platges:

Escola d'activitats nàutiques.
Pàdel-surf:

@Oropesa_del_mar

www.facebook.com/oropesadelmar

* Temporada alta: 15/-06 -/ 15/-09.
* Temporada baixa: resta de l’any.
* Període de màxima afluència: del 15 de juliol al 30 d'agost.

HORARI de SERVEIS

www.oropesadelmarturismo.com

Oficina de Turisme:

del 15 de juny al 30 de setembre:
de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
(diari)
Resta de l’any:
de 9.00 a 14.00 i de 16.30 a 18.30 h (diari)

Socorrisme i punt accessible:
de l'1 de juny al 30 de setembre:
d'11.00 a 20.00 h

Neteja general:

de l'1 de juny al 30 de setembre:
de 7.00 a 14.00 h (diari)

Neteja de lavabos:

de l'1 de juny al 30 de setembre:
de 22.00 a 8.00 h

SERVEIS GENERALS
Servei de vigilància, socorrisme i primers auxilis.
Servei de vigilància policial.
Servei d'informació i atenció a l'usuari. Tourist Info.
Servei de neteja i manteniment general de la platja.
Tancament de la platja en cas d'abocament incontrolat d'aigües
residuals, plaga marina o altres factors que suposen un risc potencial;
en aquest cas els turistes seran informats a través de:
- Hissat de bandera roja.
- Personal socorrista i policia de platja.
- Informació a l'usuari a través de l'Oficina de Turisme.
Senyalització de l'eixida i entrada d'embarcacions.
Pàrquing públic.
Pàrquing de bicicletes.
Lloguer de patins, hamaques i para-sols.
Jocs infantils.
Servei de bany adaptat.
WC, públics i gratuïts.
Anàlisi i control de la qualitat de l'aigua del mar.
Anàlisi de fongs i bacteris a dutxes i rentapeus.
Anàlisi de legionel·la en dutxes, rentapeus i zona recreativa.
Senyalització de l'estat del mar.
Informació sobre normes de conducta.

COMPROMISOS

INDICADORS

Es realitzen simulacres anuals del servei de salvament i socorrisme de
platges així com de seguretat.
Neteja diària.
Recollida de bosses de residus, buidatge de papereres i de contenidors.
Existència d'un protocol d'actuació en cas de presència de factors que
suposen un risc potencial per als banyistes.
Establir zones d'eixida d'embarcacions senyalitzades amb balises.
Control del compliment de les restriccions a través de la policia.
Garantir l'accés en transport públic (taxi i bus) a les platges.
Garantir un funcionament adequat de les instal·lacions temporals.
Anàlisi de la superfície de dutxes i rentapeus i control de legionel·la.
Anàlisi quinzenal de la qualitat de l'aigua del mar durant la temporada de
bany. Publicació i exposició dels resultats.
Col·locació de banderes que informen de l'estat del mar segons les
condicions meteorològiques o de la presència de plagues marines o
residus.
Inspeccions periòdiques
apte per a
banyar-se

Precaució

Satisfacció de l'usuari a través de les enquestes realitzades en el
Tourist Info.
Nre. d'atencions del servei de socorrisme
Nre. de serveis prestats per la policia a la platja
Nre. d'atencions de bany assistit
Nre. d'inspeccions amb alguna anomalia / Nre. Total d'inspeccions
Nre. d'analítiques d'aigua que sobrepassen els valors límit aconsellables.
Percentatge de dutxes i rentapeus amb presència de fongs i bacteris
Consum d'aigua de dutxes
Quantitat de residus generats

prohibit
banyar-se

L'Ajuntament d'Orpesa compta amb un procediment per al tractament de queixes
i suggeriments. Els usuaris poden presentar la seua queixa o suggeriment a través
de l'Oficina de Turisme.

El resultat dels indicadors, dels riscos rellevants per a la salut, la seguretat i els aspectes
ambientals, així com els objectius del sistema de gestió de la platja de la temporada
actual, i els resultats del període anterior, es poden consultar a l'Oficina de Turisme.

COMPORTAMENTS ESPERATS
(NORMES D'ÚS)
Per a fomentar els comportaments cívics i de respecte del medi
ambient s'estableixen les següents prohibicions:
La utilització d'aparells de reproducció sonora que pertorben la
tranquil·litat dels ciutadans.
La presència de qualsevol animal domèstic en platges.
La pràctica de jocs o esports que representen molèsties o un perill
per a la integritat física de les persones. S'han de practicar als espais
acotats a l'efecte.
La venda ambulant o la propaganda.
L'ús de motos aquàtiques sense titulació per al seu maneig, sense
matrícula i assegurança de responsabilitat civil.
Navegar a menys de 50 m d'altres embarcacions i dintre de la zona
abalisada.
L'entrada i l'eixida d'embarcacions fora de la zona abalisada per a
això.
El bany amb bandera roja.
L'acampada en la zona d'arena.
L'ús de detergents en els rentapeus i dutxes.

