GUIA DE RECURSOS
JOVE
ACCESSIBILITAT, MOBILITAT I SOSTENIBILITAT
ACCESSIBILITAT
L'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana disposa d'una ordenança municipal sobre accessibilitat urbana, edificació i
transport públic.
Plaça Major, 1 (edifici Noble), 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 355 100
Fax: 964 223 167

http://www.castello.es (Apartat Normativa Municipal >
Ordenances Generals)

MOBILITAT URBANA
En el web de l'Excm. Ajuntament de Castelló pots trobar informació sobre temes de mobilitat (ex: autobusos, taxis, carril
bici, carrers tallats, gasolineres, etc.)
CENTRE DE CONTROL DE MOBILITAT URBANA
Plaça del Mercadet, s/n, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 355 100

http://www.castello.es (Apartat Mobilitat)
movilidad@castello.es

BICICAS
L'Excm. Ajuntament de Castelló disposa d'un servei denominat BICICAS que consisteix en el préstec de bicicletes d'ús
públic en el terme municipal de Castelló de la Plana, amb la finalitat de:
•
Oferir una alternativa al transport motoritzat privat per a desplaçar-se per dins de la ciutat de Castelló.
•
Millorar el medi ambient urbà.
•
Reforçar el teixit social i els valors cívics integrant la bicicleta en la vida urbana de la ciutat.
Pol. Ind. Estadi, nau 18, 12004 Castelló de la Plana
Tel.: 677 412 418 / 010

http://www.castello.es (Apartat Mobilitat)
https://www.bicicas.es/?lang=val
bicicas@bicicas.es

TRAM
Transport públic en via reservada que actualment connecta diferents punts de la ciutat.
Tel.: 010

http://www.castello.es (Apartat Mobilitat)

APARCAMENTS PÚBLICS
PÀRQUING AVINGUDA DEL MAR
Av. del Mar, s/n, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 964 235 068

http://www.castello.es (Apartat Mobilitat > Aparcament >
Llistat d'Aparcaments)

PÀRQUING AVINGUDA REI EN JAUME
Av. Rei en Jaume , s/n, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 283 080
Tel.: 902 283 080
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PÀRQUING COMPLEX SANT AGUSTÍ
C/ Governador, 93, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 964 221 566

http://www.castello.es (Apartat Mobilitat > Aparcament >
Llistat d'Aparcaments)

PÀRQUING PLAÇA HORT DELS CORDERS
Plaça Hort dels Corders (Accés per c/Amadeu I o plaça http://www.castello.es (Apartat Mobilitat > Aparcament >
Rei en Jaume)
Llistat d'Aparcaments)
Tel.: 902 283 080
atclientesaba@saba.eu
PÀRQUING HOSPITAL GENERAL
Av. Benicàssim, s/n, 12004 Castelló de la Plana
Tel.: 964 252 190

http://www.castello.es (Apartat Mobilitat > Aparcament >
Llistat d'Aparcaments)

PÀRQUING HOSPITAL PROVINCIAL
C/ República Argentina, s/n, 12002 Castelló de la Plana

http://www.castello.es (Apartat Mobilitat > Aparcament >
Llistat d'Aparcaments)

PÀRQUING MINDORO
C/ Herrero, 11, 12002 Castelló de la Plana
Tel.: 964 229 280

http://www.castello.es (Apartat Mobilitat > Aparcament >
Llistat d'Aparcaments)

PÀRQUING BOTÀNIC CALDUCH
Plaça Botànic Calduch, s/n, 12005 Castelló de la Plana

http://www.castello.es (Apartat Mobilitat > Aparcament >
Llistat d'Aparcaments)

PÀRQUING PLAÇA CARDONA VIVES
Plaça Cardona Vives, s/n, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 224 290 / 902 283 080
Fax: 964 227 850

http://www.castello.es (Apartat Mobilitat > Aparcament >
Llistat d'Aparcaments)
atclientesaba@saba.eu

PÀRQUING PLAÇA JUTGE BORRULL
Plaça Jutge Borrull, s/n, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 964 260 237

http://www.castello.es (Apartat Mobilitat > Aparcament >
Llistat d'Aparcaments)

PÀRQUING PLAÇA SANTA CLARA
Plaça Santa Clara, s/n, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 239 167

http://www.castello.es (Apartat Mobilitat > Aparcament >
Llistat d'Aparcaments)

PÀRQUING PORT AZAHAR
Passeig Bonavista, s/n, 12100 Castelló de la Plana
Tel.: 964 283 651

http://www.castello.es (Apartat Mobilitat > Aparcament >
Llistat d'Aparcaments)

PÀRQUING SANT FÈLIX
C/ Sant Fèlix (accés per c/ Sant Roc), 12004 Castelló de la http://www.castello.es (Apartat Mobilitat > Aparcament >
Plana
Llistat d'Aparcaments)
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PÀRQUING PLAÇA CLAVÉ
Plaça Clavé (accés per av. Rei en Jaume), 12001 Castelló http://www.castello.es (Apartat Mobilitat > Aparcament >
de la Plana
Llistat d'Aparcaments)
Tel.: 964 217 570
MEDI AMBIENT
EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ - NEGOCIAT D'AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
Des de l'Excm. Ajuntament de Castelló es realitzen cursos, campanyes i conferències sobre medi ambient, entre els
quals destaquen: tallers de jardineria, Programa Recopila, visites guiades a l'Ecoparc, Fira de les Energies, Dia de l'Arbre,
Setmana del Medi Ambient, concurs fotogràfic “Calendari Natural”, etc.
C/ Enmig, 82, 3r, edifici Quatre Cantons, 12001 Castelló http://www.castello.es (Apartat Medi Ambient)
de la Plana
Tel.: 964 355 332 / 964 355 398
Fax: 964 355 261
SERVEI DE MANTENIMENT DE LA CIUTAT - SMC
El Servei de Manteniment de la Ciutat naix amb la vocació de ser una ferramenta útil per a la ciutadania i per a
l'Administració municipal de Castelló. L'Ajuntament de Castelló vol que la nostra ciutat estiga en les millors condicions
possibles per a potenciar la qualitat de vida dels seus habitants. A través del web, de forma directa, qualsevol veí o
veïna pot comunicar l'existència d'un desperfecte urbà o una alerta sobre la possible disfunció d'un servei.
http://www.castello.es (Apartat serveis a la Ciutadania > SMC)
https://smc.castello.es/app/val/ (Nova aplicació de servei)
SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
L'Ajuntament de Castelló ofereix a la ciutadania un servei gratuït per a la retirada dels efectes domèstics de grans
dimensions, com són el mobiliari domèstic, els electrodomèstics, etc.
El procés de sol·licitud del servei és molt senzill. Només cal telefonar i un/a operador/a us sol·licitarà informació sobre
l’adreça i la quantitat de residus que s’han de recollir, i se us indicarà el dia en què l'equip de recollida realitzarà el servei.
Tel.: 964 216 134

http://www.castello.es (Apartat Medi Ambient)

ECOPARC
Instal·lació municipal destinada a la recepció i emmagatzematge temporal i separat d'aquells residus urbans que no són
objecte de recollida en els contenidors instal·lats en la via pública, amb la finalitat de facilitar i garantir-ne una adequada
gestió.
Quadra Tercera, s/n, 12004 Castelló de la Plana
Tel.: 964 730 115

http://www.castello.es (Apartat Medi Ambient)

ECOPARC- MÒBIL
El servei d'Ecoparc Mòbil té com a objectiu afavorir l'accés al servei d'Ecoparc a persones amb mobilitat reduïda o
limitada, i evitar que s'hagen de desplaçar a les instal·lacions de l'Ecoparc municipal, ubicat al costat del Mercat
d'Abastos. També es pretén amb aquesta iniciativa fer arribar el servei d'Ecoparc als diferents districtes de Castelló de la
Plana. Per a això, cada dia de la setmana l’Ecoparc Mòbil s'instal·la en un punt diferent de la ciutat. L'objectiu últim és
potenciar el reciclatge a través de la recollida selectiva de tots aquells residus domèstics no voluminosos que per la seua
naturalesa no tenen cabuda en els contenidors tradicionals de recollida de fems.
http://www.castello.es (Apartat Medi Ambient)
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ESPAIS NATURALS
DESERT DE LES PALMES
El Parc Natural del Desert de les Palmes forma part de la xarxa d'espais naturals de la Comunitat Valenciana i té una
superfície que ocupa un total de 3200 ha. Es troba situat a la província de Castelló i ocupa part de cinc termes
municipals: Benicàssim, Cabanes, la Pobla Tornesa, Borriol i Castelló de la Plana.
Ctra. del Desert (CV-147), km 8, 12560 Benicàssim http://www.parquesnaturales.gva.es/ca/parques-naturales
(Castelló)
paratge_desert@gva.es
Tel.: 964 333 685
Fax: 964 333 686
PARATGE NATURAL MUNICIPAL ERMITORI DE LA MAGDALENA
La zona coneguda com a Paratge de la Magdalena té 14,05 ha d'extensió i reuneix valors paisatgístics, recreatius i
culturals que justifiquen la seua declaració com a Paratge Natural Municipal des de l'any 2006.
El turó on se situen l'ermitori de la Magdalena i el Castell constitueix un important referent paisatgístic en l'entorn del
municipi. Bona part del turó disposa d'una coberta arbòria formada per pineda, sota la qual apareix un sotabosc format
per matoll mediterrani.
http://ermitoriodelamagdalena.com
http://www.castello.es/ (Apartat Medi Ambient > Paratges Naturals)
MOLÍ DE LA FONT
El Molí de la Font és un brollador d'aigua dolça situat entre canyissos, bogues, baladres i camps de tarongers, oliveres i
garroferes al paratge de la Font de la Reina, a poc més de 4 km al nord-oest de Castelló.
Al nord del riu Sec, a escassos metres de l'eixida a l'exterior de les aigües que provenen de la séquia Major, hi ha una
intricada xarxa de canals. Prop d'aquest espai natural, es troben el Castell de la Magdalena i el paratge de l'ermita de
Sant Francesc de la Font.
A uns vint metres del brollador, es troba l'antic molí (Molí de la Font) i l'estructura de canals pròxima a l'ullal permet que
els primers metres del cabal queden retinguts en una xicoteta tolla rodejada de canyissos i bogues que fan de marc
natural a una àmplia varietat faunística.
http://www.castello.es (Apartat Medi Ambient)
EL PINAR DEL GRAU
Es tracta de la major zona verda de la ciutat, amb una extensa pineda que evitava l'avanç de les dunes cap a la marjal i
els cultius. Podem trobar pins centenaris, diferents espècies d'aus i una de les majors colònies d'esquirols rojos de la
província, que li confereixen un alt valor ecològic.
Entre les activitats més destacades que es realitzen en el parc trobem instal·lacions esportives, zona per a la realització
de paelles i barbacoes, piscina municipal, zona per a gossos, etc.
http://www.castello.es (Apartat Medi Ambient)
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RESERVA NATURAL DE LES ILLES COLUMBRETES
Les Columbretes són l'arxipèlag més singular de la Comunitat Valenciana i un dels xicotets espais insulars de major
interés ecològic del Mediterrani. Estan formades per 4 illots (l'Illa Grossa, la Ferrera, la Foradada, i el Carallot) i esculls
situats a 30 milles de la costa de Castelló (56 km aprox.). Està considerada una de les reserves naturals i marines més
importants del Mediterrani.
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT
Passeig Marítim, 1, edifici Planetari, 12100 Grau de http://www.parquesnaturales.gva.es/ca/
Castelló
parque_columbretes@gva.es
Tel.: 964 288 912 / 964 732 386
Fax: 964 285 161
ZONES VERDES
La ciutat de Castelló de la Plana disposa de nombroses zones verdes per al gaudi de la ciutadania: parc Ribalta, parc del
Meridià de Greenwich, parc Geòleg Royo, parc Rafalafena, parc de l'Auditori, parc Litoral, etc.
https://www.castellonturismo.com/ca/que-veure/parcs-urbans/
PARC RIBALTA
Situat en ple centre de la ciutat de Castelló i considerat també com el pulmó de la capital per la seua extensa vegetació,
posseïx diversos punts d'interés: la Pèrgola, el Templet de la Música, el colomar, el parc de l'Obelisc, l’estàtua de Ribalta,
l’estany, etc.
Repartits per tot el parc podem trobar diferents bancs de ceràmica i bustos de diverses personalitats importants de
Castelló.
http://www.castellonturismo.com (Apartat Què veure > parcs i jardins)
PARC DEL MERIDIÀ DE GREENWICH
Com el seu nom indica, el Parc del Meridià marca la situació del Meridià de Greenwich i el paral·lel 40º. És una zona
d'especial valor ecològic a la Marjaleria de Castelló que compta amb séquies, zones humides i espècies vegetals i animals,
algunes d'elles en perill d'extinció.
Asociación de vecinos Meridiano
Camí Donació, 610, 12100 Castelló de la Plana
Tel.: 964 260 756

http://www.castellonturismo.com (Apartat Què veure >
Parcs i jardins)
http://www.castello.es (Apartat Medi Ambient)

ALTRES RECURSOS
VOLUNTARIAT AMBIENTAL - FORESTAL
Programa de voluntariat de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient dirigit a totes les persones que
desitgen participar en la realització de tasques de vigilància de les muntanyes i d'informació al públic enfront del risc
d'incendis forestals.
Servei Territorial de Medi Ambient
Av. Germans Bou, 47, 12003 Castelló de la Plana
Tel.: 012 (PROP)

http://www.agroambient.gva.es/ (Apartat Informació i
Documentació Ambiental (CIDAM) > Red INAM > Accés
temàtic > Forest, caça i pesca > Voluntariat forestal)

TOURIST INFO GRAU DE CASTELLÓ
Passeig Bonavista, 28, 12100 Grau de Castelló
Tel.: 964 283 621

https://www.castellonturismo.com/ca/
graocastellon@touristinfo.net

TOURIST INFO CASTELLÓ
Plaça de l'Herba, s/n, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 358 688
Fax: 964 358 689
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BANC DE TERRES DE CASTELLÓ
La creació de l’anomenat Banc de Terres de Castelló és una iniciativa promoguda des de la Delegació Municipal
d'Agricultura i Medi Ambient, amb la qual s'intenta frenar la pèrdua de superfície agrària útil a través de la posada en
valor de terrenys de cultiu perduts o insuficientment aprofitats, alhora que intenta donar solució a la creixent i cada
vegada més important problemàtica agroambiental derivada de l'abandonament dels camps: riscos d'incendis, erosió
del sòl, degradació paisatgística, etc. D’aquesta manera contribueix, així mateix, al manteniment del paisatge agrari del
terme municipal i la preservació de la tradició i practiques agrícoles locals.
C/ Enmig, 82, 3r, 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 355 332 / 964 355 398
Fax: 964 355 261

http://www.castello.es (Apartat Medi Ambient)

XARXA D'HORTS URBANS
L'Ajuntament de Castelló ha promogut en els últims anys la implementació de diversos horts urbans destinats al servei
de la ciutadania. En l'actualitat disposa de més de 300 parcel·les individuals de cultiu repartides en els 6 horts urbans
municipals i té la intenció de continuar incrementant el seu nombre.
Els horts urbans són una forma d'educació ambiental a través de la recuperació del contacte amb la terra i la pràctica de
l'horticultura ecològica i es contribueix a l'augment de la biodiversitat per mitjà de la recuperació de varietats locals, per
a obtindre productes de qualitat amb destinació a l'autoconsum d'aliments naturals de qualitat.
http://www.castello.es
http://www.fvmp.es/buena_practica/huertos-urbanos-castellon-de-la-plana/?lang=ca
GRUP PER A L'ESTUDI I CONSERVACIÓ D'ESPAIS NATURALS - GECEN
Apt. Correus, 1139, 12080 Castelló de la Plana
Tel.: 964 058 299 / 964 789 323

http://www.gecen.net
webmaster@grecen.net

ONG - AMICS DE PALANQUES
AMICS DE PALANQUES o ADP és una associació no lucrativa de caràcter socioambiental i sociocultural, que desenvolupa
propostes innovadores i efectives que suposen millores o solucions als problemes socioambientals actuals.
C/ Manuel Bellido, 26 bis, 12006 Castelló de la Plana
Tel.: 964 062 087 / 686 702 404
Fax: 964 062 087

www.amicsdepalanques.org
adp@amicsdepalanques.org

ECOLOGISTES EN ACCIÓ
Ecologistes en Acció és una confederació de més de 300 grups ecologistes distribuïts per pobles i ciutats. Forma part de
l’anomenat ecologisme social, que entén que els problemes mediambientals tenen el seu origen en un model de
producció i consum cada vegada més globalitzat, del qual deriven també altres problemes socials, i que cal transformar
si es vol evitar la crisi ecològica.
Per a això realitza campanyes de sensibilització, denúncies públiques o legals contra aquelles actuacions que danyen el
medi ambient, al mateix temps que elabora alternatives concretes i viables en cada un dels àmbits en què desenvolupa
la seua activitat.
https://ecologistasenaccion.org/rubrique66.html
SEPRONA
El Servei de Protecció a la Naturalesa de la Guàrdia Civil (SEPRONA) és l'encarregat de vetlar pel nostre entorn natural i
actuar davant de les denúncies o infraccions relacionades en matèria de medi ambient.
C/ Benicarló, 21D, 12003 Castelló de la Plana
http://www.guardiacivil.es/ca/institucional/Conocenos/especialidade
Tel.: 062 (Urgències Nacional) / 964 224 600 / s/Medio_ambiente/index.html
http://www.mapama.gob.es/es/actuaciones-seprona/default.aspx
900 101 062
seprona@guardiacivil.org
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CONSELLERIA DE VIVENDA, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI
El Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) ofereix tallers i cursos per a completar la formació
d'aquelles persones relacionades amb l'educació ambiental.
http://www.citma.gva.es/va/web/ceacv/formacion
MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT - CENEAM
Dirigit a professionals, estudiants o persones interessades en la matèria, disposa de programes de formació, seminaris,
exposicions, publicacions, material didàctic...
http://www.magrama.gob.es/va
http://www.mapama.gob.es/va/ceneam/formacion-ambiental/default.aspx
MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL - INSTITUT PER A LA DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI D'ENERGIA IDAE
L'IDAE duu a terme accions de difusió i formació, assessorament tècnic, desenvolupament de programes específics i
finançament de projectes d'innovació tecnològica i caràcter replicable. A més, l'institut lidera una intensa activitat
internacional en el marc de distints programes europeus i cooperació amb tercers països.
http://idae.es/
AMBIENTUM - PORTAL DEL PROFESSIONAL DEL MEDI AMBIENT
Portal d'Internet líder en el sector del medi ambient i la indústria, nascut de la vocació de ser el punt de trobada entre
els/les professionals del mercat.
http://www.ambientum.com/
SEO - BIRDLIFE
SEO/BirdLife (Societat Espanyola d'Ornitologia) és una organització pionera de la conservació de la naturalesa i la
biodiversitat a Espanya.
C/ Melquiades Biencinto, 34, 28053 Madrid
Tel.: 914 340 910
Fax: 914 340 911
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