Entre tots,
per una mobilitat sostenible
PER QUÈ HO FEM?
La Serra d'Irta és una de les últimes serres litorals més ben conservades de la zona
mediterrània.
S'ha comprovat que la gran afluència de visitants que accedeixen a les platges amb
vehicle de motor causa greus impactes sobre l'ecosistema litoral del Parc Natural, en
generar gran quantitat de pols, que es deposita sobre la vegetació i produeix molèsties
als visitants que van caminant o amb bicicleta, la compactació del sòl i la pèrdua de
coberta vegetal en estacionar fora de les zones habilitades, o la degradació del
paisatge. També es produeixen efectes sobre la fauna, la seua distribució i
comportament.
Finalment i no menys important és la seguretat dels visitants que es troben en la zona
de la costa que pot veure's afectada en el cas de ser necessari realitzar un procés
d'evacuació
És a la nostra mà col·laborar perquè la situació no s'agreuge i puguem continuar
gaudint d'aquesta zona natural costanera tan apreciada per tots.

QUÈ FAIG SI SOC PROPIETARI O RESIDENT?
Acreditar ser propietari d'una finca, terreny o habitatge dins del parc natural.
Per a això, hauran de facilitar al correu del Parc Natural serra_irta@gva.es la
següent documentació:
Document acreditatiu de la propietat, mitjançant còpia simple del registre de
la propietat de la seua parcel·la, o mitjançant un altre document acreditatiu
admissible en dret.
Relació de matrícules dels vehicles amb els quals accediran a la seua
propietat

COM ES REALITZARÀ?
Es limitarà l'accés a la costa del Parc Natural de la Serra d'Irta als
vehicles de motor. Per a això s'han habilitat dues barreres de control
d'accés: una en la zona nord per Peníscola abans de la Torre Badum i
una altra en la zona sud en Alcossebre, després de passar Cala Blanca.
Aquestes barreres controlades per personal del parc, tan sols
permetran l'accés a vehicles de motor de:
els visitants que tinguen plaça d'aparcament reservada.
propietaris i residents que acudeixen a la seua propietat.
vehicles autoritzats.

QUÈ FAIG PER A VISITAR LES CALES VERGES
AMB VEHICLE DE MOTOR?
Reserva una plaça d'aparcament en una de les zones habilitades el dia
anterior a la teua visita telefonant al 964336790 en horari de 09.00 h a
13.00 h.
S'haurà d'estacionar en bateria i exclusivament dins de la zona assignada.
RECORDA que per accedir a la costa hauràs de tenir la plaça reservada, i que
no es permet l'estacionament nocturn.

QUAN ES POSA EN MARXA ?
L'accés restringit amb vehicle de motor al parc
estarà vigent aquest any des del 11 de juliol fins
al 31 d'agost.

+INFO RESERVA PÀGINA SEGÜENT

Zones d'aparcament i
núm. de places
Reserva el dia anterior a la teua visita 1 plaça d'aparcament en alguna de les
zones disponibles telefonant de 09.00 h a 13.00 h al número 964336790.
Et demanarem la matrícula del vehicle de motor amb el qual accediràs l'endemà i el
teu nom complet.
Hauràs d'estacionar en bateria i exclusivament en la zona assignada.
En el moment en què totes les places ja estiguen reservades, el telèfon no
respondrà més telefonades fins a l'endemà.
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RECORDA que si has realitzat l'accés a la costa abans de les 09.00 o després de
les 18.30h, haureu de tenir la plaça reservada igualment, i que no es permet
l'estacionament nocturn.
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