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Al següent document, es resumeixen les característiques principals del servei de bany 
adaptat a les platges de Denia per a la temporada de bany 2022.

1. Distribució     de  ls     punts accesibles  

a) Punt accesible de Marineta Cassiana: 

https://goo.gl/maps/cPK8am4yZ7v7NGqW8

b) Punt accesible de Punta Raset 

https://goo.gl/maps/t23bai7YSMcxVWCg6 

c) Punt accesible de Marines 

https://goo.gl/maps/V4saMmwSFVo25SAU7 

d) Punt accesible de Bovetes 

https://goo.gl/maps/

YqasJ91zisNeeWcS6

2. Accions     previstes  

- Atenció a persones amb dificultat de moviment o mobilidad reduïda i assistència 
amb els medis necessaris per a gaudir del bany a la mar.

- Maneig de les persones amb mobilitat reduïda per a poder arribar a la platja amb  
els  medis  necessaris. 

- Administrar e l s  m a t e r i a l s  i  procediments necessaris per a que persones 
amb diferents discapacitats puguen gaudir del bany al mar.

- Gestió dels dispositius per al bany accessible. (cadires amfibies, crosses amfibies, 
etc.).

- Ajuda per a l´aseo corporal i ús de les dutxes o mànegues d´aigua dolça.
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3. Recursos     materials  

Les platges de l´Ajuntament de Dénia contaran amb el següent material, repartit
segons l´afluència/demanda als llocs de bany adaptat.

MATERIAL UNIDADES
Cadira amfibia adult 7 unitats a repartir pels 

punts
Crosses amfibies 50 unitats a repartir pels 

punts
Cadira amfibia xiquet 4 unitats a repartir pels 

punts
Cadires de PVC 4 unitats per punt

Línea telefònica de cita prèvia 4 línies, una per punt



4. Funciona  ment   del     sistema de     cita     prèvia  

Els punts de bany adaptat queden asignats amb els següents telèfons:

PUNT DE BANY ADAPTAT NÚMERO DE CONTACTE
Marineta Casiana 670797418
Punta Raset 670799646
Marines 670790939
Bovetes 670799589

Els telèfons estaran disponibles en el següent horari:

- Juny i setembre, de 11:00 a 19:00
- Juliol i agost, de 10:30 a 20:00

En cas de no tindre  cita  prèvia  i  estar  la  zona o  els  materials  ocupats,  es podrà
consultar al nostre personal on hi ha possibilitat de gaudir del servei sense reserva, ja
que EULEN Sport compta amb un  sistema de control intern  on es té constància en
temps real de l´aforament en cadascuna de les platges, facilitant d´aquesta manera ĺús
dels punts de bany adaptat.

És important remarcar que, en ningún cas, es podran realitzar reserves periòdiques
amb més de 3 dies d´antelació en cap dels punts, garantint en tot moment l´ús adecuat
del sistema de reserves.

Els grups de més de 5 persones hauran d´informar amb una setmana d´antelació per a
poder reubicar a la resta d´usuaris en altres franges horàries en cas de coincidència de
dia.

5. Consideracions     especials  

En el cas de que per motius personals i/o de mobilitat, l´usuari considere fer ús dels
materials, però no de l´acompanyament, ja que ho realitzarà sol o en presència d´ un
amic o familiar, es firmarà un document de responsabilitat.

6. Ús     dels     ca  nviadors  

En tot moment els usuaris del servei de bany adaptat  podran fer ús dels canviadors
situats  a les zones designades.  Aquests romandran tancats per a preservar un bon
estat de neteja i conservació.  El nostre personal entregará les claus  que han de ser
sol.licitades.

No es podrà fer ús d´aquestos a mode d´armari o taquilla d´ús individual.

7. E  stris     personals  

En  cap cas  EULEN  Sport  ni  l´Ajuntament de  Dénia  es  responsabilitzaran de  la
deterioració o sostracció de qualsevol element d´ús personal. 
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