
CARTA DE SERVEISCARTA DE SERVEISCARTA DE SERVEISCARTA DE SERVEIS    PLATGESPLATGESPLATGESPLATGES    
––––    TEMPORADA 2016TEMPORADA 2016TEMPORADA 2016TEMPORADA 2016    ––––    

Descripció de les platgesDescripció de les platgesDescripció de les platgesDescripció de les platges    
 
La ciutat de Vilanova i la Geltrú, al llarg del seu litoral, disposa de 5 platges: platja Llarga d’Ibersol, platja 
de Sant Gervasi, platja d’Adarró, platja de Ribes Roges i platja del Far de Sant Cristòfol. El conjunt 
d’aquestes platges té una llargada màxima de 3.830 metres i una amplada mitjana de 100 metres. 
 
A la temporada alta, les platges de Vilanova i la Geltrú, reben una afluència mitjana de 18.000 visitants 
per dia i un màxim de 29.000 visitants al dia1.  
 

 
 

Calendari temporada de bany Calendari temporada de bany Calendari temporada de bany Calendari temporada de bany     
 
La temporada de bany s’inicia el dia 15 de maig i finalitza el 14 de setembre.  

 
 

ServeisServeisServeisServeis    disponiblesdisponiblesdisponiblesdisponibles        
 
Totes les platges disposen d’un servei de quiosc-bar (xiringuito), de lavabos, dutxes i rentapeus, un servei 
de lloguer d’hamaques, servei de socorrisme i salvament, zona amb tendals (excepte la platja d’Ibersol) i 
contenidors per a la recollida selectiva de residus. Les platges d’Adarrò, Ribes Roges i el Far disposen a 
més d’una zona esportiva amb camps de futbol, voleibol i/o bàsquet, i a les platges d’Adarrò i del Far 
disposen de lloguer de patins i caiacs. 
 
 
A totes les entrades de cada platja es disposa d’una cartellera informativa on s’inclou informació relativa 
els serveis disponibles a la platja, i en les entrades principals de cada platja es disposa d’informació 
sobre la qualitat de l’aigua (actualització quinzenal)i l’estat de les bases de les dutxes i renta peus 
(actualització mensual). 
 

 
 

Calendari i horari dels serveisCalendari i horari dels serveisCalendari i horari dels serveisCalendari i horari dels serveis    

 

- XiringuitosXiringuitosXiringuitosXiringuitos: de 10:00 a 2:30 h. de l’1 de maig al 11 de setembre.  
 

- Vigilància policialVigilància policialVigilància policialVigilància policial: 24h 
 

- Punt d’informacióPunt d’informacióPunt d’informacióPunt d’informació (parc de Ribes Roges): de l’1 de juliol al 31 d’agost de 10:00 a 20:00h, diumenges 
i festius de 10:00 a 14:00 h. Resta de l’any consultar horaris. 
 

- MantenimenMantenimenMantenimenMantenimentttt instal·lacions: de 8:00 a 18 h. 
 

- NetejaNetejaNetejaNeteja: de 6:00 a 12:00 h. 
 

- Salvament i socorrismeSalvament i socorrismeSalvament i socorrismeSalvament i socorrisme: del 15 de maig al 14 de setembre. Segons la temporada: 
 
 

                                                                        
 
 



TemporadaTemporadaTemporadaTemporada    CalendariCalendariCalendariCalendari    HorariHorariHorariHorari    PlatgesPlatgesPlatgesPlatges    
FORA TEMPORADA  Del 15 al 31 de 

maig i del 12 al 
14 setembre 

de 11 h a 18 h  Platja de Ribes Roges 

TEMPORADA ALTA 
 

16 de juliol al 19 
d’agost 

de 11 h a 19 h. de 
dilluns a divendres i 
de 10 h. a 20 h. caps 
de setmana i festius 

Totes les platges de Vilanova i la 
Geltrú 

TEMPORADA MITJA 23 de juny al 15 
de juliol, del 20 al 
31 d’agost  

de 10 h a 18 h Totes les platges de Vilanova i la 
Geltrú 

TEMPORADA BAIXA 1 al 22 de juny i 
de l’1 al 11  de 
setembre  

de 10 h a 18 h Platja de Far de Sant Cristòfol, 
Platja de Ribes Roges, Platja 
d’Adarró, Platja d’Ibersol i platja 
de Sant Gervasi 

 

 
 

Sistema de queixes i suggerimentsSistema de queixes i suggerimentsSistema de queixes i suggerimentsSistema de queixes i suggeriments    
 
Els usuaris disposen de diverses vies de comunicació per fer arribar a l’’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
les seves queixes, suggeriments i/o propostes de millora: 
 

• fulls d’instància disponibles a cada un dels xiringuitos de les platges 
 

• l’”Ajuntament t’escolta”. Eina disponible a la pàgina web de l’Ajuntament. 
(https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/Requests/InetReq.aspx?TypeId=39
409) 
  

• Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). Adreça: Plaça de la Vila, 8. Horari:  
 

- Del 12 de setembre a juny de dilluns a divendres de 8 a 19 h i dissabte de 10 a 13h. 
- Juliol de dilluns a dijous de 8 a 17 h i divendres de 8 a 15 h. 
- De l’1 d'agost al 9 de setembre de dilluns a divendres de 8 a 15 h, excepte dimarts de 8 a 17 h. 

 
 
 
 
 
 

   

Telèfons d’interèsTelèfons d’interèsTelèfons d’interèsTelèfons d’interès    
 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  938 140 000 
Companyia d’aigües (avaries)   670 999 875 
Parada de taxis        938 933 241 
Sanitat respon 24 h      902 111 444 
Emergències     112 
    

 


