
Platges

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2017-2021)

Cubelles 2021Any

Riscos existents a la platja

Georeferència (ETRS89)

Platja Llarga

La Platja Llarga compren des del terme amb Vilanova i la Geltrú a la desembocadura del Riu Foix.
Només es comptabilitza la superfície de l'àmbit de la Bandera Blava.
Compta amb un canal d’entrada i sortida d’embarcacions.

465,00ml

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

Descripció i Observacions

Longitud

19.000,00 m²

Superfície

Risc de regresió de la platja

Risc geològic

Risc Hidrològic

Calendaris

15/6/2021 31/10/2021

Data d'inici Data d'acabament

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

15/6/2021 16/9/2021

15/6/2021 30/9/2021

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 

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

Hora d'inici Hora d'acabament

22:00 7:00

Cal informe ambiental

No

Classificació 

Urbana

08074LLA

389327Coordenada (X)

Coordenada (Y) 4561925

409

Ordre Geogràfic

Riscos existents a la platja

Georeferència (ETRS89)

Platja del Delta del Foix

La Desembocadura del riu Foix i la seva platja és un espai d'Interès Natural inclòs en l'espai Xarxa Natura 2000. 
Actualment està prohibit accedir als aquest espais protegits i hi ha un servei de vigilància diurn.

300,00ml

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

Descripció i Observacions

Longitud

8.000,00 m²

Superfície

Risc de regresió de la platja

Risc geològic

Risc Hidrològic

Calendaris Data d'inici Data d'acabament

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

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 

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

Hora d'inici Hora d'acabament

Cal informe ambiental

Si

Classificació 

Natural

08074DFX

388901Coordenada (X)

Coordenada (Y) 4561692

410

Ordre Geogràfic
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Platges

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2017-2021)

Cubelles 2021Any

Riscos existents a la platja

Georeferència (ETRS89)

Platja de la Mota de Sant Pere

la Platja de la Mota de Sant Pere compren des de la desembocadura del riu Foix al Port de la Marina de Cubelles. 
Compta amb un canal d’entrada i sortida d’embarcacions.

1.300,00ml

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

Descripció i Observacions

Longitud

150.000,00 m²

Superfície

Risc de regresió de la platja

Risc geològic

Risc Hidrològic

Calendaris

15/6/2021 31/10/2021

Data d'inici Data d'acabament

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

15/6/2021 16/9/2021

15/6/2021 30/9/2021

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 

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

Hora d'inici Hora d'acabament

22:00 7:00

Cal informe ambiental

Si

Classificació 

Urbana

08074MOT

388060Coordenada (X)

Coordenada (Y) 4561579

411

Ordre Geogràfic

Riscos existents a la platja

Georeferència (ETRS89)

Platja de les Salines

La Platja de les Salines compren des del desguàs d’aigua de la Central Tèrmica al Port de la Marina de Cubelles.

250,00ml

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

Descripció i Observacions

Longitud

57.000,00 m²

Superfície

Risc de regresió de la platja

Risc geològic

Risc Hidrològic

Calendaris

25/3/2021 31/10/2021

Data d'inici Data d'acabament

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

15/6/2021 16/9/2021

1/6/2021 30/9/2021

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 

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

Hora d'inici Hora d'acabament

22:00 7:00

Cal informe ambiental

Si

Classificació 

Urbana

08074SAL

387290Coordenada (X)

Coordenada (Y) 4561319

412

Ordre Geogràfic
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Platges

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2017-2021)

Cubelles 2021Any

Riscos existents a la platja

Georeferència (ETRS89)

Platja de les Gavines

La Platja de les Gavines compren des del Port de la Marina de Cubelles al terme municipal amb Cunit.

300,00ml

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

Descripció i Observacions

Longitud

40.000,00 m²

Superfície

Risc de regresió de la platja

Risc geològic

Risc Hidrològic

Calendaris

25/3/2021 31/10/2021

Data d'inici Data d'acabament

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

15/6/2021 16/9/2021

1/6/2021 30/9/2021

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 

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

Hora d'inici Hora d'acabament

22:00 7:00

Cal informe ambiental

Si

Classificació 

Urbana

08074GAV

386627Coordenada (X)

Coordenada (Y) 4561294

413

Ordre Geogràfic
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