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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES REGULADORES DEL CONTRACTE DEL
SERVEI PÚBLIC DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES
DE VILANOVA I LA GELTRÚ
1. OBJECTE DEL CONTRACTE.
El Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme a les platges de Vilanova i la Geltrú
inclou les platges de: el Far de Sant Cristòfol, Ribes Roges, Adarró i República, Sant
Gervasi i Aiguadolç, Ibersol i tot i que la platja Llarga sigui platja sense serveis, s’haurà
de prestar vigilància i socórrer en cas de necessitat.
Les tasques que ha de dur a terme aquest servei són les de vigilància de les platges,
incloent tasques d’informació, senyalització i prevenció, col·laborar amb l’aportació
d’informació per a altres administracions, salvament i socorrisme en cas que es
produeixi algun accident, servei d’assistència al bany a les persones amb discapacitat i
servei per evitar la pèrdua de nens i tallers sobre usos i conductes a les platges.
2. CALENDARI, HORARI I PLATGES.
 TEMPORADA BAIXA:
- Calendari:
Del 15 al 31 de maig.
- Horari:
De les 10:00 hores a les 17:00 hores.
- Platges:
Platja de Ribes Roges.
 TEMPORADA MITJA:
- Calendari:
De l’1 al 30 de juny i de l’1 al 11 de setembre.
- Horari:
Juny de les 9:30 hores a les 18:00 hores i setembre de 10:00 a 18:00 hores.
- Platges:
Totes les platges que formen part de l’objecte del servei.
 TEMPORADA ALTA:
- Calendari:
De l’1 de juliol al 31 d’agost.
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- Horari:
De les 9:30 hores a les 19 hores de dilluns a divendres.
De les 9:30 hores a les 20 hores caps de setmana i festius.
- Platges:
Totes les platges que formen part de l’objecte del servei.
El servei de platges podrà modificar l’inici i final de les temporades mitja i alta, no
incrementant-se més dies per a cadascuna, respecte a aquest calendari.
El servei de salvament i socorrisme tindrà, des del seu començament fins l’acabament,
un horari diari ininterromput, sempre respectant les jornades acordades al conveni
aplicable en que tot el personal i material adscrit a la prestació del servei haurà de
romandre de forma permanent i continuada en el seu lloc de treball.
3. TASQUES GENERALS.
El servei de vigilància, salvament i socorrisme, inclourà com a tasques generals les
següents:
 PREVENCIÓ D’ACCIDENTS ALS USUARIS:
Entre les mesures de prevenció, l’empresa farà que els socorristes contractats facin
una prevenció dinàmica de manera que informin als usuaris de forma clara i breu, les
instruccions i consells de prevenció d’accidents, així com aquelles altres instruccions
que es considerin útils pels usuaris en relació amb la utilització de les platges i amb les
prestacions dels serveis d’assistència.
Els missatges emesos d’informació dinàmica de forma verbal als usuaris seran senzills
i de fàcil comprensió per a qualsevol persona, utilitzant els idiomes: català, castellà i
anglès. També es realitzarà aquesta prevenció per megafonia, amb la suficient
potència, per poder dotar de la informació que es consideri oportuna, en tot moment, i
que abasteixi a la totalitat de la platja.
 VIGILÀNCIA DE LES PLATGES:
Inclourà les següents tasques:
a) Vetllar per la conservació de les senyals i del material destinat a la
prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme.
b) Informar sobre la prohibició de que les embarcacions amb motor o
sense, motos aquàtiques i els practicants d’esports aquàtics que
impliquin un potencial risc a les persones que efectuïn els seus exercicis
en les proximitats de la vora i la prescripció de que efectuïn les entrades
i sortides pels carrers especialment abalisats a l’efecte, d’acord amb les
disposicions vigents. A més, tenen l’obligació d’efectuar las accions
oportunes perquè l’organisme competent faci respectar las prohibicions
mencionades.
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c) Informar als usuaris que les platges i les zones de bany han d’estar
completament lliures d’animals i objectes que puguin representar un
perill pels banyistes, efectuant les gestions oportunes perquè
l’organisme competent en cada matèria mantingui les condicions
mencionades.
d) Senyalitzar les zones de bany d’acord amb la classificació establerta en
l’Ordre de la Presidència del Govern de 31 de juliol de 1972, modificantles quan les circumstàncies de temps o altres així ho aconsellin (annex
1). Al finalitzar la temporada es presentarà el registre de canvis de
colors de banderes, en cada una de les platges, al responsable
municipal del servei de les platges.
e) Informar als usuaris sobre tota classe d’activitats que resultin perilloses
pels usuaris i, en cas necessari, avisar a les autoritats competents en
els casos en què aquestes activitats no cessin.
f) Informar a la Policia Local sobre la pèrdua de nens i persones, així com
realitzar un control diari dels incidents, accidents i actuacions
preventives i comunicar-les a la Policia Local o al responsable municipal
del servei de platges.
g) Efectuar la vigilància continua de la platja i de la zona de bany, l’auxili i
el salvament de persones, béns i medi ambient.
h) Realitzar les accions i prendre les mesures preventives necessàries per
garantir la seguretat dels usuaris i la prevenció d’accidents i incidents a
les platges.
i) Gestionar l’aplicació dels elements i les mesures de seguretat de què
estigui dotada la platja.
j) Sol·licitar immediatament la col·laboració de recursos externs en el
salvament o rescat de persones quan sigui necessari a través del centre
d’Atenció de Trucades d’Urgència 112 o el Centre de Coordinació
Operativa de Catalunya (CECAT).
k) Informar als usuaris de les mesures d’autoprotecció a prendre quan
sigui necessari.

4. TASQUES ESPECÍFIQUES.
L’empresa realitzarà dins del servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges,
les següents tasques específiques:
 Servei d’assistència del bany per a persones amb limitacions físiques, per mitjà de
cadires de bany a totes les platges que disposin del servei de vigilància, salvament i
socorrisme (Far de Sant Cristòfol, Ribes Roges, Adarró i República, Sant Gervasi i
Aiguadolç i Ibersol). Aquest servei es realitzarà durant totes les temporades que es
presti el servei de vigilància, salvament i socorrisme, en tot moment es seguirà el
protocol d’utilització (annex II). Així com el préstec de crosses amfíbies a les mateixes
platges. L’empresa portarà un registre de l’ús d’aquest servei que serà lliurat al
responsable municipal del servei de platges una vegada finalitzi la temporada. Aquest
servei no reduirà el nombre de persones permanents en les platges.
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 Servei per evitar la pèrdua de nens en les platges. Aquesta tasca es centrarà en la
utilització de la megafonia. L’empresa portarà un registre de l’ús d’aquest servei que
serà lliurat al responsable municipal del servei de platges una vegada finalitzi la
temporada. Aquest servei serà realitzat pels mateixos membres ubicats a cada punt de
les platges.
 Servei de taller sobre els usos i la conducta que s’ha de tenir en la platja, amb
recursos materials propis, adreçat a les escoles que visiten la platja al llarg de la baixa.
5. RELACIÓ DELS PUNTS D’ASSISTÈNCIA DEL SERVEI DE PLATGES.
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és propietari dels llocs de socors i cadires de
vigilància i els cedeix durant la temporada de bany a l’empresa per tal que pugui
realitzar el servei de vigilància, salvament i socorrisme. L’emmagatzematge,
instal·lació, manteniment i desinstal·lació dels mateixos serà responsabilitat de
l’Ajuntament.
Els mòduls de primeres cures i magatzem que s’han d’instal·lar a les platges que
s’indiquen més endavant els haurà de facilitar, instal·lar, mantenir i retirar l’empresa al
seu càrrec.
L’empresa adjudicatària ha de fer l’aportació dels mòduls de socors per intervencions
immediates a les platges: Far de Sant Cristòfol, Ribes Roges i Ibersol segons les
indicacions dels serveis tècnics municipals, que hauran de mantenir les
característiques tècniques marcades per la Diputació de Barcelona.
L’empresa adjudicatària està obligada a condicionar l’interior dels mòduls esmentats en
el punt anterior per tal de poder realitzar els serveis. Aquest condicionament inclou el
mobiliari i el material que ha d’estar adscrit al contracte.
Una vegada instal·lats a les platges, aquests mòduls i llocs seran revisats per
l’empresa per a la comprovació del correcte estat. A partir d’aquell moment, l’empresa
es farà càrrec de la neteja, tots aquells desperfectes, imprevistos, reparacions i demés
que apareixen durant la seva utilització o ús incorrecte. Així mateix l’empresa també es
farà càrrec de la neteja diària de totes les instal·lacions que l’Ajuntament posa a la
seva disposició.
Relació i tipus d’instal·lacions:
 Platja de Far de Sant Cristòfol: Un mòdul de socors (empresa), dos llocs avançats
(Ajuntament).
 Platja de Ribes Roges: Un mòdul de socors amb magatzem (empresa), dos llocs
avançats (Ajuntament), un vehicle tot terreny (Ajuntament) i una embarcació tipus C
(empresa).
 Platges Adarró, República: un mòdul avançat (Ajuntament).
 Platja de Sant Gervasi, Aiguadolç: Un mòdul avançat i una cadira de vigilància
(Ajuntament).
 Platja de l’Ibersol: un mòdul de socors (empresa) i una cadira de vigilància
(Ajuntament).
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6. RELACIÓ DE PERSONAL BÀSIC UBICAT PER PUNTS D’ASSISTÈNCIA I
TEMPORADES.
El personal mínim per a realitzar el servei de salvament i socorrisme a les platges és el
següent:
PLATJA
PLATJA DEL FAR DE SANT
CRISTÒFOL

TEMPORADA
BAIXA

TEMPORADA
MITJA

TEMPORADA
ALTA

No hi ha servei

3 Aquàtics

4 Aquàtics

3 Aquàtics
1 LN

4 Aquàtics
1 LN

4 Aquàtics
1 LN

1 carnet B*

1 carnet B*
2 monitors

1 carnet B*

PLATJA ADARRÓ/REPÚBLICA
PLATJA DE SANT
GERVASI/AIGUADOLÇ

No hi ha servei

2 Aquàtics

2 Aquàtics

No hi ha servei

2 Aquàtics

2 Aquàtics

PLATJA DE L'IBERSOL I LLARGA

No hi ha servei

2 Aquàtics

3 Aquàtics

CONJUNT PLATGES

1 coordinador

1 coordinador

1 coordinador

TOTAL PERSONAL

5 persones

17 persones

17 persones

PLATJA DE RIBES ROGES

*No són treballadors de més si no que els aquàtics han de tenir el carnet B1 segons el
que es demani.
L’empresa haurà de posar a disposició el personal suficient, per què durant el servei,
es pugui garantir el servei d’ajuda a la utilització de la cadira amfíbia que ha d’haver a
totes les platges (1 al Far de Sant Cristòfol, 1 a Ribes Roges, 1 a Adarró/República, 1 a
Sant Gervasi/Aiguadolç i 1 a Ibersol).
7. VESTUARI I EQUIP PERSONAL MÍNIM.
Tot el personal afectat als serveis de salvament i socorrisme haurà d’anar
perfectament uniformat, amb un vestuari i complements que estiguin en consonància
amb el règim climàtic, zona on es treballa i funcions encomanades i que serà sotmès a
l’aprovació de l’Ajuntament. Els uniformes hauran d’identificar amb claredat el servei
que es presta i es reposarà amb la periodicitat necessària, sempre que evidenciïn el
natural desgast per l’ús. Podran utilitzar publicitat d’empreses que els patrocini prèvia
autorització de l’Ajuntament.
Com a mínim, el vestuari de cada treballador serà:
DESCRIPCIÓ MATERIAL I VESTUARI INDIVIDUAL

UNITATS

Samarreta identificativa
Short identificatiu
Banyador identificatiu, home/dona

2 unitats.
2 unitats.
2 unitats.
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Suadora identificativa
Xiulet
Ulleres de sol polaritzades
Gorra/visera identificativa
Calçat adequat
Parell d’aletes

1 unitat.
1 unitat
1 unitat.
1 unitat.
1 unitat.
1 unitat.

L’empresa ha de facilitar a tot el personal inscrit al servei la protecció solar necessària
per garantir la salubritat de tots els treballadors.
8. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA
Com a norma obligatòria, a una setmana de l’inici de la temporada alta, es realitzarà un
simulacre per posar en funcionament el Pla d’emergències i comprovar la seva
idoneïtat. La realització d’aquesta prova serà comunicada de forma oficial a
l’Ajuntament per tal de seguir la seva evolució.
L’empresa confeccionarà un full de camp setmanal, en format digital: excels, accés, o
qualsevol altre format que es requereixi compatible amb els sistemes informàtics
municipals, de tots els serveis generals prestats i de les incidències ocorregudes.
L’empresa comunicarà al responsable municipal del servei de platges, aquelles
incidències i accidents ocorreguts durant el seu servei de manera immediata, i en un
termini màxim de 24 hores elaborarà un informe complert que serà enviat al
responsable municipal del servei de platges sobre el fet, mesures presses, personal
que ha intervingut i persones afectades.
Tots els residus originats pròpiament en els llocs de treball en que es desenvolupa el
servei seguiran el servei de la recollida selectiva, l’empresa s’assegurarà que els
treballadors fan una bona gestió de residus dipositant cada residu en el contenidor que
correspongui. Respecte als residus especials, aquests es dipositaran dins d’un
recipient per aquest efecte que serà portat a un Centre d’Atenció Primària, qui lliurarà
el corresponent document de rebuda. En cas de medicaments caducats, aquests es
lliuraran als dipòsits corresponents del Centre d’Atenció Primària o en les farmàcies del
municipi.
L’empresa adjudicatària haurà de complir totes les normes que li siguin d’aplicació,
això inclou normativa i/o requisits que se’n derivin del sistema de gestió de platges que
té elaborat l’Ajuntament per a la tramitació de certificats i guardons, en el moment que
els hi sigui requerit, inclòs a l’annex III.
L’empresa es farà càrrec de les despeses de combustible i manteniment, preventiu i
correctiu, així com de les avaries dels vehicles, tant aquàtics com terrestres.
L’empresa s’encarregarà de programar amb les freqüències operatives dels equips de
transmissió cedits.
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L’empresa reposarà el material que quedi obsolet o es malmeti cada any del contracte
o les respectives pròrrogues.
ELS SERVEIS DE SALVAMENT I SOCORRISME:
L’empresa assumirà el cost que representi dotar aquest servei amb els elements i
dispositius d’auxili que siguin precisos per realitzar-lo eficaçment (mobiliari, material
fungible per efectuar els primers auxilis i cures), i es mantindrà en disposició
permanent d’actuar durant l’època i horari d’ús normal en les platges a fi d’intervenir
immediatament quan sobrevingui algun accident.
L’empresa haurà de confeccionar i presentar un Pla d’emergències de salvament i
socorrisme i identificar els possibles riscos. En ell es contemplaran tots els recursos
humans i materials que han d’intervenir quan es produeixi un accident, fitxant un
organigrama clar i precís i, totes les alternatives possibles, que serà presentat amb la
proposta. Aquest Pla ha de ser específic per a cada una de les platges i conegut per
tots els empleats del servei, sent necessària la realització de proves que, per una
banda, confirmin la idoneïtat del Pla i d’altra, entrenin a tots els que participin en el
mateix.
L’Ajuntament sol·licitarà a principi de la temporada una relació de cadascun dels llocs
amb el nom i cognoms de la persona assignada i còpia de la titulació requerida. D’altra
banda i dins dels cinc primers dies de cada mes, haurà de presentar a l’Ajuntament,
una relació nominal del personal en servei, amb expressió de les incidències relatives
a baixes de personal i noves contractacions que poguessin haver-se produït. Si les
necessitats del servei exigeixen canvis operatius de caràcter temporal, es podran
aplicar per ordre de l’empresa, sense afectar el pressupost ni la quantitat del servei.
L’empresa adjudicatària està obligada a condicionar l’interior dels mòduls esmentats en
el present plec per tal de poder realitzar els servei (inclou mobiliari).
L’empresa es farà responsable de la manca de netedat, decòrum, uniformitat en el
vestir o de la descortesia i mal tracte que el personal observi amb l’usuari i públic en
general. En aquest aspecte, l’Ajuntament ostentarà el dret (podent imposar-se, a més,
la corresponent sanció) de separar del servei a qualsevol treballador que realitzi aquest
servei, que pel seu comportament donés motius per a tal fet.
9. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú assegurarà que les instal·lacions de primers auxilis
tinguin un accés reservat per a ambulàncies, amb comunicació directa amb el lloc de
primers auxilis, per facilitar les evacuacions urgents. Aquests accessos hauran d’estar
permanentment lliures d’obstacles.
Al finalitzar la temporada, el responsable municipal del servei de platges, realitzarà una
inspecció de l’estat dels llocs i mòduls abans de ser retirats per comprovar que aquests
estan en perfecte estat.
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10. VEHICLE AQUÀTIC
El manteniment, emmagatzematge i reparacions de les embarcacions es farà càrrec
l’empresa adjudicatària. A l’iniciar i finalitzar la temporada de bany, s’aixecarà una acta
d’inspecció per a comprovar la idoneïtat de l’embarcació.
El cost que suposi la varada anirà totalment a càrrec de l’empresa i aquesta varada ha
de garantir la resposta immediata a les necessitats del servei.
Anirà a càrrec de l’empresa l’obtenció dels permisos i llicències per a l’ús i maneig
d’aquests vehicles aquàtics, si fos el cas, així com els permisos per l’entrada i sortida
al mar dels vehicles, si es requerissin, i que seran presentades a l’Ajuntament a l’inici
de cada temporada. La contractació de les preceptives pòlisses de responsabilitat civil
per a danys a tercers amb aquests vehicles es responsabilitat de l’empresa.
11. SEGUIMENT DEL CONTRACTE
L’empresa queda obligada a facilitar la informació que li sigui requerida, amb la
freqüència que s’indiqui sobre els temes que li requereixin (meduses, banderes,
aspecte visual de l’aigua i de la sorra, climatologia, etc.), a aquells serveis i
administracions que l’Ajuntament informi, i utilitzant les plataformes i/o eines que se’ls
faciliti.
Al final de la temporada, es presentarà un informe complert de tot el servei i de totes
les possibles millores aplicables per a la temporada següent. Si els responsables del
servei ho consideren, podran demanar un informe mensual amb el resum de las
prestacions realitzades, las quals s’han anat registrant per part del contractista.
Durant las diferents temporades de la prestació del servei, els tècnics municipals
inspeccionaran, de manera aleatòria, el correcte desenvolupament del servei per tal de
valorar la seva qualitat.
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ANNEX I. PROTOCOL DE BANDERES DE BANY
Segons l’Ordre de 31 de juliol de 1972 per la que es dicten normes i instruccions per a
la seguretat humana en els llocs de bany i de conformitat amb el que es disposa en
l’article 115 de la Llei de Costes 22/1988, de 28 de juliol, correspon als Ajuntaments la
vigilància de les normes, entre d’altres, citades a continuació:
 Tipus de platges:
a) Platges d’ús prohibit.
b) Platges perilloses.
c) Platges lliures.
 La senyalització de les platges:
d) Platges d’ús prohibit que es senyalitzaran amb banderes de color
vermell, de forma rectangular d’1,5 metres d’ample per 1 metre de llarg,
sobre màstils que sobresurtin de terra, com a mínim 3 metres i, en tot
cas, perfectament visible de tots els accessos.
e) Platges perilloses que es senyalitzaran amb banderes de color groc
amb les mateixes característiques i anàlogues condicions abans
esmentades.
f) Platges lliures que es senyalitzaran amb banderes de color verd amb les
mateixes característiques i condicions abans esmentades.
 El servei de vigilància:
En l’apartat 6.4 es fa referència al fet de senyalitzar les zones de bany d’acord amb la
classificació establerta (platges d’ús prohibit, platges perilloses i platges lliures),
modificant-les quan les circumstàncies de temps o d’altres així ho aconsellin.
La Llei no esmenta les possibles causes per les quals es realitzaran els canvis de
senyalització, però algunes causes que poden derivar en un canvi de banderes són:
 Marítimes: onatges, corrents, marees, meduses, animals marins, ...
 Climatològiques: fort vent, terral boira, tempesta, tempesta elèctrica, ....
 Medi Ambientals: estat de la sorra i de l’aigua, possibles basaments, restes
vegetals, ....
 Orogràfiques: Penya-segats, espigons, coves, plataformes, ....
 Seguretat ciutadana: massificació, objectes perillosos, ....
 Manteniment: regeneració de sorra, reparacions de conduccions, ....
 Tècniques: celebracions d’esdeveniments puntuals, ...
El poc contingut de llei i ambigüitat de la mateixa pel que fa als criteris de decisió del
color de les banderes, i el fet de que un aspecte tant vital no estigui regulat per llei, i al
no haver-hi cap llistat dels supòsits de color de bandera, l’empresa, com a línies
generals, seguirà les següents condicions mínimes per a les platges aptes la bany
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(platges que tenen aquest servei i les condicions necessàries per gaudir d’un bany
segur).
BANDERA

CONDICIONS MÍNIMES QUE S’HAN DE DONAR

VERDA

Estat de la mar tranquil, sense perill o risc aparent per la
integritat de les persones. La qualitat de l’aigua ha de ser
bona, igual que l’estat de la platja.

GROGA

Es formen onades que poden causar problemes als
usuaris (amb una alçada d’un metre i mig). Hi ha corrents
mitjanament fortes. Brutícia o taques a l’aigua. Mal estat
de la sorra. Tempestes o fenòmens meteorològics que
dificulten la vigilància dels usuaris. Presència de meduses
o d’altres animals marins lesius. Altres situacions que
suposin un risc moderat pels usuaris.

VERMELLA

Onades que suposin un perill greu per la integritat de les
persones (amb una alçada de dos metres o més).
Corrents fortes o molt fortes . Estat general de la mar molt
agitat. Contaminació de l’aigua o de la sorra. Condicions
climatològiques molt adverses i perilloses per la vida
humana a la mar. Presència molt elevada d’animals
marins lesius i/o perillosos. Altres situacions que suposin
un greu risc pels usuaris.

Respecte al protocol de col·locació i canvi de color de les banderes de les platges serà
la següent:
1. L’entitat responsable de col·locar les banderes de bany a les platges de
Vilanova i la Geltrú serà l’empresa, dins de la zona de cobertura especificada
en aquest contracte.
2. L’empresa controlarà que les banderes estiguin posades i ho comunicarà
diàriament per telèfon o fax, al tècnic municipal de platges i a la Policia Local
durant el temps de cobertura.
3. Un cop iniciat el servei, i dins de 30 minuts de la primera hora del servei, caldrà
comunicar per fax (93 814 24 25), la següent informació:
a)
b)
c)
d)

Nom de la platja.
Color de bandera.
Horari d’obertura del servei
Si està complert el dispositiu del servei.

4. Mensualment, caldrà que s’enviïn al fax 93 814 24 25 un full de resum
setmanal amb les dades que fan referència al mes anterior.
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5. Qualsevol incidència greu a les platges , caldrà comunicar-ho immediatament
telefònicament al tècnic municipal responsable de platges, tant si és dins
l’horari de cobertura de la platja com si és fora d’aquest. Posteriorment, i en el
mínim temps possible, caldrà fer arribar per fax al 93 814 24 25 l’informe de la
incidència.
6. Bandera verda i bandera groga: l’empresa, mitjançant el seu responsable de
les platges, decidirà en el moment de l’obertura del lloc de platges i segons els
criteris prèviament consensuats i d’acord amb el seu equip de socorristes
aquàtics sobre l’estat de la mar i d’altres factors, la col·locació de bandera
verda i groga, en el màstil que correspongui.
7. Bandera vermella: quan l’empresa estimi convenient enlairar la bandera
vermella, ho comunicarà prèviament a l’Ajuntament exposant els motius. La
decisió última la prendrà l’alcalde o la persona en qui ho delegui. Quan el canvi
de la bandera vermella estigui motivat que no sigui l’estat de la mar es
precedirà de la mateixa manera.
8. En el cas que la bandera vermella estigui enlairada la Policia Local posarà en
marxa el Pla X, prèvia informació i acord amb el regidor de platges, persona
delegada pel senyor alcalde.
9. El Pla X establert per l’empresa i l’Ajuntament, d’acord amb Governació i
Policia Local, serà: el personal de la Policia Local o d’altres cossos de
seguretat, baixaran a les platges per tal d’evitar el bany, conjuntament amb el
personal del servei de salvament i socorrisme, i hi romandran fins que calgui o
finalitzi l’horari de cobertura del bany.
10. Per a reforçar la comprensió dels colors de les banderes, l’Ajuntament dotarà
cada platja amb rètols d’informació.
11. L’empresa informarà dels senyals i el significat del color de les banderes en
diferents idiomes, així com dels usos de les platges d’acord amb la normativa
de Bandera Blava.
12. Tots els dies que l’empresa realitzi la cobertura a les platges, comptarà amb el
recolzament de la Policia Local o d’altres cossos de seguretat, per si cal la
seva presència en un moment determinat i de manera puntual. L’horari de
cobertura és el que consta en la clàusula segona.
13. En aquelles platges que no hi hagi cobertura del servei de salvament i
socorrisme, l’Ajuntament informarà del fet en els cartell informatius on figuri el
pictograma del servei amb una ratlla en diagonal, i que significarà que ni hi ha
cobertura en aquell lloc.
14. En cas que la platja on no hi ha cobertura de l’empresa hi hagi avís d’un
accident, s’avisarà a la Policia Local o a d’altres cossos de seguretat per
col·laborar estretament amb l’empresa.
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ANNEX II. PROTOCOL DEL SERVEI DE LA CADIRA AMFIBIA
La cadira amfíbia és un servei que possibilita que les persones amb mobilitat reduïda
gaudeixin del bany amb tota seguretat, i esdevé un servei més dels que ofereixen les
platges de Vilanova i la Geltrú.
Aquest servei serà realitzat durant les temporades mitja i alta de dilluns a diumenge i
dins l’horari de bany, sempre i quan es donin les condicions necessàries que permetin
realitzar aquesta assistència, amb el personal adequat. L’empresa, amb el personal de
cada platja, portarà el registre de peticions per donar el servei.
Solament es podrà realitzar el bany en cas de bandera verda, per tal de no posar en
perill l’usuari.
Les pautes a seguir per la seva utilització són:
A. Trasllat a la cadira amfíbia.
1. En el moment del trasllat a la cadira amfíbia, s’han de valorar les dificultats de
l’usuari per a moure’s, per tal de poder fitxar el grau de minusvàlua i poder traslladar
l’usuari de la manera que li resulti més còmoda. Seran necessàries dues persones.
2. Si l’usuari arriba en cadira de rodes, el més habitual, és procedir a situar la cadira
de rodes paral·lelament a la cadira amfíbia.
3. Abans de traslladar-lo, aixecarà el recolza-braços flotant per la part per la qual es
situarà l’usuari. Per aquesta maniobra, depenent del grau de minusvàlua, es poden
requerir fins a tres socorristes, dos d’ells es situaran, un a cada banda de l’usuari,
agafant-lo dels braços i el tercer socorrista ajudarà en la col·locació dels peus.
4. Un cop assegut a la cadira, es comprovarà que l’usuari es troba còmode i ben
possessionat. Acte seguit es procedirà a baixar el recolza-braços flotant, indicant a
l’usuari que s’agafi als mateixos, en la mesura del possible.
5. A l’usuari se li col·locarà una armilla salvavides, ajustant-la correctament per que
quedi ben fitxada. L’armilla haurà de tenir una flotabilitat mínima de 50 NW.
B. El bany:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Per manipular la cadira per la sorra, en anar cap a l’aigua, l’ideal és que hi vagin
tres socorristes, o un mínim de dues persones. D’aquesta manera, un d’ells serà
l’encarregat de recolzar la roda davantera, mentre les altres dues persones aniran a
ambdós costats, espitxant si fos necessari pels recolza-braços.
En el moment d’introduir la cadira a l’aigua es farà de front o cap enrere, depenent
si hi ha onades o no (ja que això podria espantar l’usuari). La introducció a l’aigua
ha de ser moderada, estant sempre atents a les reaccions de l’usuari (fred, por,
impressió, ...).
És recomanable que durant el bany, l’usuari estigui acompanyat per un familiar o
persona coneguda, que pugui reconfortar-lo i donar-li tranquil·litat.
Un cop dins de l’aigua, s’avançarà fins a l’alçada de la cintura o pit del socorrista,
procurant no perdre peu en cap moment, per tal d’evitar el descontrol de la cadira.
Introduïda la cadira a l’aigua, s’hi quedaran un mínim de dos socorristes.
En zones d’onades inexistents, es podria deslliurar l’usuari de la cadira si ho desitja.
L’usuari ha de quedar-se amb l’armilla salvavides. En aquests casos és
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recomanable la presència de tres socorristes, quedant-se un d’ells a la vora de
l’aigua, mentre els altres dos resten amb l’usuari dins de l’aigua.
C. Control de dades:
De cara al control final de l’activitat, cal fer el recull de dades de les persones que han
gaudit del servei durant cada temporada, que serà facilitat per l’Ajuntament.
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ANNEX III. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES PLATGES DE VILANOVA I
LA GELTRÚ
Introducció

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú se sent responsable de la qualitat de les
instal·lacions i els serveis oferts a les platges així com la protecció del Medi Ambient i
persegueix la reducció contínua dels impactes ambientals i la prevenció dels riscos
higiènic-sanitaris.
El present document Manual del Sistema de Gestió pretén definir la Política de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en matèria de Qualitat, Medi Ambient i riscos
higiènic-sanitaris i descriure el Sistema de Gestió ambiental i de qualitat (SG) implantat
a l’Ajuntament en el que fa referència a la gestió de les platges de Vilanova.
Per aconseguir aquest objectiu ens recolzarem en l’eina de gestió que és el
Compromís per la sostenibilitat de la destinació “BIOSPHERE”.
El Sistema de Turisme Responsable, és aquell que cobreix les necessitats actuals dels
turistes i les regions amfitriones, protegint i millorant les perspectives de futur. Es
persegueix doncs la sostenibilitat de la destinació en el seu conjunt, entès com la suma
de serveis, empreses, equipaments i infraestructures, i es basa en la gestió de
recursos de manera que puguin satisfer les necessitats econòmiques, socials i
estètiques, respectant a la vegada l’integritat cultural, els processos ecològics
essencials, la diversitat biològica i els sistemes que sostenen la vida. En aquest sentit,
el Sistema de Gestió organitza els recursos per assolir els objectius de millora continua
de l’actuació mediambiental i de qualitat, establint els procediments i les
infraestructures per tenir controlat i vetllar per la correcta prestació dels serveis, la
reducció de l’impacte ambiental i la prevenció dels riscos higiènic-sanitaris.
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Presentació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i les
platges del municipi
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està estructurat en regidories. A través de la
regidoria de Serveis Municipals desenvolupa diferents tasques de gestió de les
platges. Aquestes tasques són:











Informació de les persones usuàries
Servei de neteja de les platges
Servei de recollida d’animals morts varats a les platges
Concessió administrativa dels serveis de les platges de Vilanova i la Geltrú
Servei d’instal·lació, manteniment i retirada del mobiliari, abalisament i
megafonia de les platges.
Servei de manteniment de jardineria. Reposició de les palmeres, i en alguns
casos poda
Reg i manteniment en general, incloent els accessos
Servei d’activitats lúdiques i esportives
Serveis higiènics
Servei de vigilància, salvament i socorrisme

Al llarg del litoral de Vilanova i la Geltrú, capital de la Comarca del Garraf, s’hi troben
set platges: platja Llarga (espai natural protegit), platja de l'Ibersol, platja de
l’Aiguadolç, platja de Sant Gervasi, platja de la República, platja d'Adarró, platja de
Ribes Roges i platja del Far de Sant Cristòfol. El conjunt d’aquestes platges té una
llargada màxima de 4,275 Km i una amplada mitjana de 100 m.
1. La platja d’Ibersol, situada entre el municipi de Cubelles i l’espai natural
protegit de platja Llarga de 700 metres de llargada. És de tipologia urbana, amb
pendent suau i sorra fina. Disposa d'una llargada de 600 metres i una amplada
mitjana de 20 metres (superfície de sorra de 12.000 m2).
2. La platja de l’Aiguadolç, situada entre el Racó de Santa Llúcia i la platja de
Sant Gervasi, és de tipologia semi urbana, amb pendent suau i sorra fina. Té
una llargada de 200 metres i una amplada de 20 metres (superfície de la sorra
4.000 m2).
3. La platja de Sant Gervasi, es troba situada entre la platja de l’Aiguadolç i la
platja d’Adarró. És de tipologia semi urbana, amb pendent suau i sorra fina i té
una llargada de 240 metres i una amplada mitjana de 30 metres (superfície de
sorra de platja de 7.200 m2).
4. La platja de la República, es troba situada entre la platja de Sant Gervasi i la
platja d’Adarró. És de tipologia urbana, amb una pendent suau i sorra fina. Té
una llargada de 200 metres i una amplada de 60 metres (superfície de sorra de
12.000 m2).
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5. La platja d’Adarró, es troba situada entre les platges de la República i la platja
de Ribes Roges, és de tipologia urbana, pendent suau i sorra fina. Disposa
d'una llargada de 500 metres i d'una amplada mitja de 99 metres (superfície de
sorra de 49.500 m2).
6. La platja de Ribes Roges, situada entre les platges d'Adarró i del Far, és de
tipologia urbana, pendent suau i sorra fina. Disposa d'una llargada de 1080
metres i d'una amplada mitja de 120 metres (superfície de sorra de 127.600
m2).
7. La platja del Far, platja situada a l'extrem oriental del municipi de Vilanova i la
Geltrú, és de tipologia semi urbana, de baix pendent i de sorra fina; té una
llargada de 655 metres i una amplada mitjana de 99 metres. Per tant, la
superfície de platja és de 64.845 m2.
En temporada alta, les platges de Vilanova i la Geltrú reben una afluència mitjana de
18.000 visitants al dia i un màxim de 29.000 visitants al dia. Al llarg dels 4,275 km de
platja del municipi, hi ha repartides instal·lacions vàries que ofereixen als visitants
nombrosos serveis, tals com zona d’hamaques, dutxes, rentapeus i quioscos-bars
entre d’altres.

Sistema de Gestió
Objecte
Aquest capítol té com a objecte descriure el Sistema de Gestió (d’ara en endavant SG)
que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha implantat; el seu abast, els documents en
què es basa, així com les diferents responsabilitats associades.
Concretament, el Sistema gestiona la qualitat, el medi ambient i la prevenció de riscos
higiènic-sanitaris.

Abast
Aquest sistema és aplicable a totes les activitats, serveis, instal·lacions i recursos
desenvolupats a 5 de les platges del municipi de Vilanova i la Geltrú.
Les platges que es contemplen en el SG són:
-

platja Llarga d’Ibersol
platja de l’Aiguadolç
platja de Sant Gervasi
platja de la República
platja d’Adarró
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-

platja de Ribes Roges
platja del Far de Sant Cristòfol

Queden exclosos de l’abast del SG el Passeig marítim i la zona portuària, ja que són
espais no considerats com a platges.
El sistema s’ha dissenyat tenint en compte els requisits de la Norma UNE-EN ISO
14001:04, del Reglament (CE) 1221/2009 (EMAS), de la Norma UNE 187.001, del
SICTED i del compromís per la sostenibilitat de la destinació “BIOSPHERE” per a la
prestació del servei a les platges.

Contingut
Descripció del sistema
El SG de les Platges de Vilanova i la Geltrú està definit i configurat pels següents
documents:
-

Manual del SG
Procediments
Instruccions
Formats de Registres
Registres
Altres documents

El Manual del SG és el document bàsic que defineix l’estructura organitzativa, fent
referència als processos, procediments i recursos que l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú posa en marxa per complir amb el compromís per la sostenibilitat de la
destinació “BIOSPHERE” per a la prestació del servei a les platges.
Els Procediments són els documents de referència per sistematitzar i organitzar totes
les activitats relacionades amb el SG de Vilanova i la Geltrú, i complir amb els
compromisos del Manual.
Les Instruccions són els documents que indiquen com realitzar les diferents
operacions d’una activitat, àrea o servei i els seus detalls operatius.
Els Formats de registres són els documents model dels registres, que indiquen el
contingut que hauran de tenir els registres.
Els Registres, documents que demostren l’acompliment dels diferents requisits del
SG.
Altres documents de qualsevol tipus, referenciats en el Manual, els procediments o les
instruccions.
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Mapa de processos
L’objecte del present apartat és descriure l’estructura dels processos que incideixen en
la prestació dels serveis de les platges de Vilanova i la Geltrú incloses a l’abast del
sistema de gestió, amb la finalitat d’assegurar que els processos es gestionen en
condicions controlades i que els resultats que produeixen estan d’acord amb les
característiques dels serveis definits. A continuació es mostra el mapa de processos de
les platges de Vilanova i la Geltrú.

Processos
estratègics

Revisió, Anàlisi i Decisió
Revisió
Revisiódel
delSistema
Sistema

PRO-SG-13
PRO-SG-13Revisió
Revisiódel
delsistema
sistemade
de
gestió
gestió

Eines de Millora
Auditories
Auditoriesinternes
internes
PRO-SG-12
PRO-SG-12Auditories
Auditoriesinternes
internes
Queixes
Queixesi ireclamacions
reclamacions
PRO-SG-11-No
PRO-SG-11-No
conformitats,
conformitats,accions
accions
preventives
preventivesi iprevenció
prevenció

Control
Controldel
delServei
Servei

-PRO-SG-15
-PRO-SG-15Planificació,
Planificació,prestació
prestaciói i
control
controlde
deserveis
serveisi iinstal·lacions
instal·lacions

Processos
operatius

Dades de
Compliment

Satisfacció
Satisfaccióde
declients
clients
PRO-SG-15
PRO-SG-15Planificació,
Planificació,prestació
prestaciói i
control
de
serveis
i
instal·lacions
control de serveis i instal·lacions

Eficàcia del
Sistema de Gestió

Objectius/
Recursos

Accions
Accionsde
demillora
millora
PRO-SG-11-No
PRO-SG-11-Noconformitats,
conformitats,
accions
accionspreventives
preventivesi iprevenció
prevenció
Proc.
Proc.Plans
Plansemergència
emergència

Accions

Dades del
Procés

Accions

Planificació
estratègica
PRO-SG-04 Objectius, fites
i elaboració de programes

Objectius/
Recursos

Planificació i prestació del servei
Planificació del Servei.

Realització del servei.

PRO-SG-15 Planificació, prestació i
control de serveis i instal·lacions
-Pla d’Ordenació i ús de les platges

- PRO-SG-15 Planificació, prestació i control de serveis i
instal·lacions
- Serveis prestats per concessionaris

Salut i Medi Ambient
Clients
(requisits)

Identificació d’aspectes ambientals i
riscos higiènic-sanitaris
PRO-SG-02

Avaluació d’aspectes MA i
Riscos higiènic-sanitaris

Usuaris de la
platja:
satisfacció

PRO-SG-02

Neteja i manteniment

Salvament i socorrisme

Serveis gestionats per empreses

Vigilància i salvament

Plec de prescripcions tècniques
Contractes de concessió del servei

Plec de prescripcions tècniques
Contractes de concessió del servei

Processos
de suport

Gestió
Gestiódocumental
documental
--PRO-SG-01
PRO-SG-01Control
Controlde
delaladocumentació
documentació
--PRO-SG-03
PRO-SG-03Identificació
Identificaciódels
delsrequisits
requisits
legals
legalsi ialtres
altresrequisits
requisits

Formació
Formaciódel
delpersonal
personal
PRO-SG-05
PRO-SG-05Formació
Formació

Comunicació
Comunicació
--PRO-SG-06
PRO-SG-06Comunicació
Comunicacióinterna
internai iexterna
externa
--Carta
Cartade
deServeis
Serveis/ /--Normes
Normesde
decortesia
cortesia

Seguretat
Seguretat

--Pla
Plade
deseguretat
seguretat(Policia
(PoliciaLocal)
Local)

Gestió
Gestióde
deCompres
Compresiiproveïdors
proveïdors
PRO-SG-07
PRO-SG-07Compres
Compresi icontractacions
contractacions

Responsabilitats
A continuació s’especifiquen les principals funcions i responsabilitats del personal que
dirigeix, realitza i verifica les activitats que incideixen en la gestió de les platges de
Vilanova i la Geltrú. Aquestes es complementen amb les que apareixen en els diferents
procediments del SG i a les funcions definides al catàleg de llocs de treball de
l’Ajuntament.
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Junta de Govern:
-

-

Aprova la Política de Gestió
Aprova l’informe definitiu de la Revisió Anual del SG.
Aprova la declaració ambiental.
Aprova la carta de serveis.
Aprova la Memòria d’explotació dels serveis de les platges
Proporciona els recursos necessaris per a la implantació del SG.
Delegar en la figura del Responsable del SG la correcta implantació del SG d’acord
amb les normes de referència i la seva actualització.
Aprova el Manual i Procediments del SG.
Aprova els objectius, fites, programes ambientals i de qualitat.
Aprova el Pla de formació.
Aprova el Pla anual d’auditories.

Òrgan gestor de platges
L’Òrgan gestor de platges és el màxim òrgan responsable de la Direcció i està
composat per:





Regidor amb les competències en platges
Cap de Serveis de la Regidoria amb les competències en platges
Tècnic responsable de platges
Responsable del SG

La seva constitució s’aprova per la Junta de Govern a través de l’aprovació del present
Manual.
Les seves responsabilitats són les següents:
-

Realitzar el seguiment de la implantació i evolució del sistema de gestió integrat.

-

Vetlla perquè s’apliqui la Política de Gestió aprovada.
Revisa les propostes de Manual i de procediments
Revisa i aprova les propostes d’instruccions i de registres.
Revisa i aprova la identificació dels aspecte ambientals i els riscos higiènicsanitaris.
Col·labora en la definició de les propostes d’objectius i fites i la proposta de
Programa ambiental i de qualitat.
Analitzar, corregir i prevenir les no conformitats que li siguin presentades, trobar
les causes que les produeixen, estudiar les solucions més adequades, fixar les
responsabilitats de la implantació i posada en pràctica de les mesures correctives,
preventives i de millora, fixar els terminis de realització i comprovar els resultats
assolits.

-

-

Verificar l‘eficàcia de les accions correctores.
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-

Analitzar i respondre, si cal, les comunicacions de parts externes més rellevants
en allò referit al sistema de gestió.

-

Revisar i analitzar els resultats de les auditories.

-

Autoritzar l’execució dels esdeveniments públics a les platges que es consideri
necessari.

-

Col·labora en l’elaboració de la proposta de declaració ambiental i carta de
serveis.
Col·labora en l’elaboració de la proposta de la Memòria d’explotació dels
serveis de les platges.
Informa a la Junta de Govern dels resultats de la Revisió Anual del SG.

-

L’Òrgan gestor es reuneix com a mínim un cop cada 6 mesos per fer el seguiment del
SG i cada vegada que es consideri escaient deixant constància de cada reunió en una
acta.
Com a senyal de conformitat el regidor amb les competències de les platges signa en
nom de l’Òrgan gestor.
Responsable del Sistema de Gestió:
-

És el representant del SG de la Junta de Govern.
Assegura que el SG és conforme al compromís per la sostenibilitat de la destinació
“BIOSPHERE”.
Informa del funcionament del SG a l’Òrgan gestor de platges i la Junta de Govern
perquè aquest porti a terme la seva revisió.
Elabora les propostes de Manual i de procediments
Controla la conservació, arxiu i ubicació de la documentació del SG.
Identifica i avalua en col·laboració amb els responsables de les diferents àrees els
aspectes ambientals i els riscos higiènic-sanitaris.
Vetlla per que es compleixi la legislació ambiental, sanitària i turística que li és
d’aplicació.
Elabora la proposta d’objectius, fites, programa ambiental i de qualitat
Elabora la proposta de pla de formació.
Elabora un primer informe de l’estat del SG.
Elabora la proposta del Pla anual d’auditoria.
Elabora la proposta de declaració ambiental.
Elabora la proposta de carta de serveis.
Elabora la proposta de Pla d’usos / Pla d’explotació i ordenació de la platja.

Personal general (tots els treballadors):
-

Coneix i compleix la Normativa i Procediments de la seva àrea de responsabilitat i
la legislació vigent aplicable a la mateixa.
Assisteix als cursos i activitats que organitza l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
per a la seva formació i informació respecte el SG.
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-

Promou i busca les millors condicions ambientals, de qualitat i de prevenció de
riscos higiènic-sanitaris en la seva àrea i lloc de treball i realitza propostes de
millora.
Notifica sense demora als seus superiors immediats qualsevol situació que es
detecti i pugui suposar risc per al medi ambient o higiènic sanitari o una disminució
de qualitat.
Coopera en la lluita contra qualsevol emergència higiènic-sanitària-ambiental que
pugui presentar-se.

Concessionaris participants en el SG:
-

Aporten la informació addicional de la seva àrea de responsabilitat quan se’ls
sol·licita.
Coneixen i compleixen la documentació referent al sistema de gestió de la seva
àrea de responsabilitat i la legislació vigent aplicable a la mateixa.
Promouen i busquen les millors condicions ambientals, de qualitat i de prevenció de
riscos higiènic-sanitaris en la seva àrea i lloc de treball i realitzen propostes de
millora en els mateixos.
Notifiquen als seus superiors immediats, i aquests al Responsable del SG,
qualsevol situació que es detecti i pugui suposar risc tant pel medi ambient com de
caràcter higiènic-sanitari, així com una disminució de la qualitat de les platges.
Cooperen en la lluita contra qualsevol emergència ambiental que es presenti.

Altres responsables:
-

En els procediments estan definides i establertes les responsabilitats d’altres
càrrecs i personal directiu, implicats en el SG.
Organització en relació al SG

A l’Annex I hi figura l’organigrama de gestió de les platges de Vilanova i la Geltrú.

Referències
Compromís per la sostenibilitat de la destinació “BIOSPHERE”.
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Política de Gestió de les platges de Vilanova i la Geltrú

Objecte
Aquest capítol té com a objecte definir i documentar la Política de Gestió de les platges
de l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Abast
La Política de Gestió de platges s’aplica al conjunt de les activitats, serveis,
instal·lacions i recursos que es desenvolupen a les platges del municipi de Vilanova i la
Geltrú que es troben dins de l’abast del SG.

Política de Gestió de platges de Vilanova i la Geltrú
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, organisme públic d’àmbit local, és conscient de la
importància de respectar el Medi Ambient i de preservar els Recursos Naturals, així
com garantir la qualitat dels serveis i instal·lacions de les platges de Vilanova i prevenir
els riscos higiènic-sanitaris.
Per això, amb l’objectiu de portar a terme la seva activitat d’una manera respectuosa
amb el seu entorn, es compromet a portar a terme la implantació i la millora del
Sistema de Gestió Mediambiental d’acord amb el compromís per la sostenibilitat de la
destinació “BIOSPHERE”, en substitució de: Reglament (CE) 1221/2009 i la Norma
ISO 14001:2004, la norma UNE 187001 Platges. Requisits per a la prestació del servei
i “Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola QUALITAT EN DESTINACIÓ”
(SICTED) a 7 de les platges del municipi: Ibersol, Aiguadolç, Sant Gervasi, República,
Adarrò, Ribes Roges i el Far. El sistema de gestió s’adequa als requisits establerts en
aquestes normes.
El compromís de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pel que fa a la gestió de les seves
platges es concreta en les següents línies d’actuació:


Assegurar el compliment dels requisits legals ambientals i higiènic-sanitaris
reglamentaris així com d’altres compromisos subscrits de forma voluntària,
aplicables en tot moment.



Desenvolupar i implantar procediments de treball per prevenir, reduir i eliminar en la mesura que sigui possible- l’impacte ambiental i els riscos higiènicsanitaris de les seves activitats i serveis tant en condicions normals com
d’emergència.
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Fer un ús responsable dels recursos naturals i treballar per minimitzar la
producció de residus tot potenciant - quan aquesta minimització no sigui
possible - el reciclatge o reutilització dels mateixos.



Establir els plans de formació i sensibilització apropiats que assegurin que els
empleats de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, així com els contractistes
rellevants, estan informats i entenen la política, els objectius i obligacions de
l’organització.



Establir els processos necessaris per a la millora contínua del Sistema de
Gestió ambiental i de Qualitat a través de la definició d'objectius i fites i altres
accions, dins del marc de referència de les normes de medi ambient i qualitat
esmentades.



Difondre la política de Gestió i el compromís ambiental als proveïdors,
contractistes i ciutadania en general.

Vilanova i la Geltrú, març de 2018
Junta de Govern

Revisió de la Política
La Política de Gestió de platges és un compromís de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú i està a disposició del públic. Es revisa com a mínim un cop a l’any en la
Revisió Anual del SG.

Planificació
Objecte
L’objecte d’aquest capítol és presentar la metodologia que segueix l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú per:






Identificar i avaluar els aspectes i els impactes ambientals directes i indirectes
de les seves activitats, serveis, instal·lacions i recursos de les platges,
Identificar i avaluar els riscos higiènics-sanitaris directes i indirectes de les
activitats, serveis, instal·lacions i recursos de les platges.
Identificar els requisits legals i altres normatives d’obligat compliment
Establir i mantenir objectius i fites ambientals i de qualitat documentats, i
programes per assolir-los
Definir les condicions d’explotació i ordenació de les platges

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Document electrònic
Número de validació: 13067433042221557300

Contractació i Patrimoni

Abast
Aquest capítol s’aplica a totes les activitats, instal·lacions, serveis i recursos inclosos
en l’abast del sistema de gestió implantat a les platges de Vilanova i la Geltrú.

Contingut
Aspectes ambientals i riscos higiènic-sanitaris
L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha establert i manté actualitzat el procediment
PRO-SG-02 Procediment d’identificació i avaluació dels aspectes ambientals i riscos
higiènic-sanitaris, on es descriu la sistemàtica emprada per identificar i avaluar els
aspectes ambientals directes i indirectes de les seves activitats, serveis, equipaments i
recursos de les platges.
Pel que fa als aspectes ambientals es tenen en consideració els següents àmbits
temàtics: residus, abocaments, emissions a l’atmosfera, emissions lluminoses,
emissions sonores i vibracions, contaminació de la superfície seca de la platja, consum
de recursos naturals (aigua, energia, matèries primeres i auxiliars), olors entre d’altres
aspectes que impliquin impactes ambientals.
La identificació dels possibles riscos higiènic-sanitaris pels usuaris de la platja
contempla, almenys, els següents grups de riscos associats: punts de subministrament
d’aigua de consum humà, qualitat de l’arena, qualitat de l’aigua de bany, condicions del
mar, característiques físiques de la platja i accessos, la seva flora i fauna i les
instal·lacions i equipaments associats a tots els serveis de les platges.

Objectius de la qualitat i medi ambient
La Junta de Govern estableix els objectius ambientals i de qualitat per conduir la
millora del desenvolupament de la Gestió de les platges. Els objectius seran
mesurables per facilitar l’eficaç i eficient revisió per la direcció.
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú defineix els objectius de qualitat en base als
resultats obtinguts a la reunió de revisió del sistema per part de l’Òrgan gestor de
platges tal i com estableix el document PRO-SG-13 Revisió per la direcció.
El procediment PRO-SG-04 Procediment d’objectius, fites i elaboració de programes
estableix i manté documentada la sistemàtica per a definir els objectius i fites de
caràcter ambiental, de qualitat i lligats al risc higiènic-sanitari així com el conseqüent
programa d’accions.
Els objectius del Sistema de gestió de l’ús públic de les platges de Vilanova i la Geltrú
es difonen anualment tal i com estableix PRO-SG-06 Procediment de Comunicació
interna i externa.
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Planificació del sistema de gestió de l’ús públic de les platges
Anualment s’estableix la planificació del sistema de gestió de l’ús públic de les platges,
després de realitzar la revisió del sistema. Aquesta planificació es tradueix en objectius
establerts i definits en el FREG-SG-04-01 Programa ambiental i de qualitat amb la
finalitat que es compleixin.
L’Òrgan gestor de les platges proposa el Programa ambiental i de qualitat i és aprovat
per la Junta de govern. El responsable del sistema és l’encarregat de difondre’l a
l’organització tal i com està descrit al PRO-SG-06 Comunicació interna i externa.

Planificació i prestació dels serveis
El PRO-SG-16 Procediment de planificació, prestació i control de serveis i
instal·lacions a la platja descriu el conjunt de processos que es desenvolupen per a la
gestió dels serveis i instal·lacions de les platges de Vilanova i la Geltrú incloses al
sistema de gestió.
En relació a les condicions d’explotació i ordenació de les platges, l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú aprova anualment el Pla d’usos de les platges, que estableix les
condicions d’explotació i ordenació a partir de l’Ordenança d’ús de les platges, tal com
s’indica al PRO-SG-16 Procediment de planificació, prestació i control de serveis i
instal·lacions a la platja.
Aquest procediment també indica com es realitza la planificació i la prestació dels
diferents serveis de les platges i els documents en els quals queda reflectida.

Requisits legals i altres requisits
L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha establert i manté actualitzat el procediment
PRO-SG-03 Procediment d’identificació dels requisits legals i altres requisits i
avaluació de l’acompliment, per a identificar i tenir accés als requisits legals i a d’altres
que l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha subscrit voluntàriament, que siguin
aplicables als aspectes ambientals, a la qualitat i a la prevenció del risc higiènic-sanitari
de les platges. L’ esmentat procediment també descriu com es porta a terme
l’avaluació periòdica dels esmentats requisits.
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Referències
Pla d’usos de les platges
Compromís per la sostenibilitat de la destinació “BIOSPHERE”
PRO-SG-02 Procediment d’identificació i avaluació dels aspectes ambientals i riscos
higiènic-sanitaris
PRO-SG-03 Procediment d’identificació dels requisits legals i altres requisits i
avaluació de l’acompliment
PRO-SG-04 Procediment per a la definició d’objectius, fites i implantació de programes
ambientals
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Implementació i operació
Objecte
L’objecte d’aquest capítol és presentar les eines que l’ Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú ha establert per implantar el SG, i assegurar-ne el seu correcte funcionament.

Abast
Aquest capítol s’aplica a totes les activitats, instal·lacions, recursos i serveis inclosos
en l’abast del sistema de gestió implantat a les platges de Vilanova i la Geltrú.

Contingut
Recursos, funcions, responsabilitat i autoritat
Les principals responsabilitats associades al SG estan definides en el capítol 3.3.3
d’aquest Manual. Aquest capítol es complementa però, amb tot el conjunt de
procediments del SG on es presenta, de forma més detallada, la resta de
responsabilitats. Es determinen els recursos necessaris per a la prestació dels
diferents serveis, seguint el que es descriu al PRO-SG-16 Procediment de planificació,
prestació i control de serveis i instal·lacions a la platja.
Competència, formació i presa de consciència
Per assegurar que tot el personal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que treballa a
les platges o en el seu nom posseeix i rep la formació adequada per realitzar les seves
tasques de forma competent i responsable vers el medi ambient i la qualitat, s’ha
elaborat el procediment PRO-SG-05 Procediment de formació on es descriu com es
porta a terme i registra aquesta formació.
Comunicació
Per la implantació òptima del sistema i la seva eficàcia cal una correcta comunicació.
Així doncs i per tal d’assegurar aquesta comunicació (tant interna com externa) a tots
els nivells, s’ha elaborat i implantat el procediment PRO-SG-06 Procediment de
comunicació interna i externa.
En aquest procediment s’inclou la definició de les responsabilitats en relació a la
comunicació externa del Sistema de Gestió, incloent-hi les queixes i els suggeriments
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dels usuaris, així com dels canals de difusió de la Carta de Serveis i de la Declaració
ambiental. També es determina la manera d’actualització periòdica i la retirada de la
informació obsoleta.
Documentació del SG
La documentació del SG s’estructura d’acord Al compromís per la sostenibilitat de la
destinació “BIOSPHERE”, tal com es descriu en el capítol 2 del Manual, i inclou els
següents documents:







Manual del Sistema de Gestió
Procediments
Instruccions
Formats dels registres
Registres
Qualsevol altre document que sorgeixi de l’aplicació del SG
Control de la documentació

L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha establert el procediment PRO-SG-01
Procediment de redacció, codificació i control de la documentació, on s’explica la
sistemàtica que cal seguir per elaborar i controlar tota la documentació del SG de tal
manera que:






Pugui ser fàcilment localitzada,
Sigui examinada, revisada i aprovada per personal autoritzat,
S’identifiquin els canvis i l’estat de revisió dels documents,
Els documents actualitzats estiguin disponibles pel desenvolupament de les
activitats i pel funcionament efectiu del SG,
Els documents obsolets siguin retirats de circulació o no se’n faci un ús
inadequat, i els que s’han de guardar per exigències legals o per guardar
informació, estiguin adequadament identificats.

A més a més, i tal com s’estableix en aquest procediment, tota la documentació del SG
ha de ser clara, disposar de data de revisió, permetre identificar els canvis, ser
fàcilment identificable, conservada de manera ordenada i arxivada durant un
determinat període de temps.
Control operacional
Per tal d’assegurar que totes les activitats, serveis, equipaments i recursos de
l’organització que poden tenir un impacte en el medi ambient, la salut i el benestar dels
usuaris i en la qualitat dels serveis oferts a les platges, l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú desenvolupa els següents procediments:


PRO-SG-07 Procediment de compres i contractacions
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PRO-SG-08 Procediment de gestió de residus
PRO-SG-09 Procediment de gestió de les emissions atmosfèriques
PRO-SG-10 Procediment de gestió de recursos naturals
PRO-SG-15 Procediment de planificació, prestació i control de serveis i
instal·lacions a la platja

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú realitza aquests procediments d’acord amb els
compromisos inclosos en la Política, els objectius ambientals, de qualitat i de riscos
higiènic-sanitaris i el compliment dels requisits legals o subscrits de forma voluntària.
Preparació i resposta davant l’emergència
La identificació de les situacions potencials d’emergència es porta a terme quan es fa
la identificació dels aspectes ambientals i riscos higiènic-sanitaris. En base a aquesta
identificació l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha elaborat un procediment PRO-SG14 Procediment d’actuació en cas d’emergència ambiental on es descriuen les normes
a seguir amb l’objectiu de reduir i minimitzar els impactes ambientals i els riscos
higiènic-sanitaris en cas d’accidents potencials i situacions d’emergència. Aquest
procediment també estableix el sistema de coordinació entre els diferents plans
d’emergència de les platges. En aquest sentit, és de destacar el Pla d’emergència de
platges que l’empresa contractada presenta anualment a l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, així com els plans d’emergència per a l’evacuació de persones que disposen
els quioscs-bar.
Anualment, i sempre que és possible, es fan simulacres per tal de verificar les normes
d’actuació descrites i es revisen les normes d’actuació establertes.

Referències
Compromís per la sostenibilitat de la destinació “BIOSFERE”
PRO-SG-05 Procediment de formació
PRO-SG-06 Procediment de comunicació interna i externa
PRO-SG-07 Procediment de compres i subcontractacions
PRO-SG-08 Procediment de gestió de residus
PRO-SG-09 Procediment de gestió de les emissions atmosfèriques
PRO-SG-10 Procediment de gestió de recursos naturals
PRO-SG-14 Procediment d’actuació en cas d’emergència ambiental
PRO-SG-15 Procediment de planificació, prestació i control de serveis i instal·lacions a
la platja
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Verificació
Objecte
L’objecte d’aquest capítol és presentar la sistemàtica establerta per l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú per verificar i assegurar el bon funcionament del SG.

Abast
Aquest capítol s’aplica a totes les activitats, instal·lacions, serveis i recursos inclosos
en l’abast del sistema de gestió implantat a les platges de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú.

Contingut
Seguiment i mesura
El Responsable del SG defineix els paràmetres clau i els indicadors que permeten
avaluar l’evolució del SG, dels diferents serveis i el grau d’acompliment de la Política i
el Programa ambiental i de qualitat. Les mesures efectuades així com, quan s’escau, la
seva comparació amb els límits legals, es descriuen en els diferents procediments que
documenten el SG.
Totes les mesures en les quals s’empri un aparell que requereix calibratge, es realitzen
mitjançant aparells que han estat calibrats i dels quals es disposa d’un certificat
d’aquest calibratge.
Totes les desviacions detectades en les comprovacions es registren en un comunicat
d’incidències (no conformitats) i es tracten tal com es descriu en el procediment PROSG-11 Procediment de gestió de no conformitats i la implantació d’accions correctores
i/o preventives.
A més a més del seguiment continuat dels registres, es realitzen auditories periòdiques
i una revisió anual del SG.
Avaluació de l’acompliment legal
Tal com s’ha comentat anteriorment l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa d’una
sistemàtica per avaluar periòdicament l’acompliment dels requisits legals i altres
requisits que li són d’aplicació. Aquesta està descrita en el procediment PRO-SG-03
Procediment d’identificació dels requisits legals i altres requisits i avaluació de
l’acompliment.
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No conformitat, acció correctora i acció preventiva
Els procediment PRO-SG-11 Procediment de gestió de no conformitats i la implantació
d’accions correctores i/o preventives, descriu la sistemàtica establerta per l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú per a la identificació i gestió de les no conformitats, així com, per
a la implantació de mesures correctores i de prevenció.
Condicions adverses al Sistema de Gestió
En el PRO-SG-11 Procediment de gestió de no conformitats i la implantació d’accions
correctores i/o preventives, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú defineix i documenta un
sistema per identificar les condicions adverses al Sistema de Gestió, analitzar-les i
establir les accions correctores i/o preventives que assegurin el seu restabliment o la
millora del nivell de gestió. Quan les condicions adverses siguin degudes a situacions
d’emergència, el procés a seguir és l’indicat al PRO-SG-14 Procediment d’actuació en
cas d’emergència ambiental.
Registres
Els registres s’obtenen de l’aplicació dels procediments i instruccions del SG i
constitueixen la base documental de comprovació del bon funcionament del mateix.
El procediment PRO-SG-01 Procediment de redacció, codificació i control de la
documentació, descriu la sistemàtica a seguir per a la seva elaboració i control. En
cada procediment s’especifica qui arxiva els registres que resulten de la seva aplicació.
Auditoria del Sistema de Gestió
Tal com es descriu en el procediment PRO-SG-12 Procediment d’auditories internes,
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té definida la sistemàtica per a la realització
d’auditories internes del SG de les seves platges, per poder:
- verificar l’adequació del SG als requisits del Compromís per la sostenibilitat de la
destinació “BIOSPHERE”
- Comprovar-ne la correcta implantació i la millora contínua.
- Informar a la Junta de Govern sobre el seu funcionament.

Referències
Compromís per la sostenibilitat de la destinació “BIOSPHERE”
PRO-SG-01 Procediment de redacció, codificació i control de la documentació
PRO-SG-11 Procediment de gestió de no conformitats i la implantació d’accions
correctores i/o preventives
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PRO-SG-12 Procediment d’auditories internes
PRO-SG-14 Procediment d’actuació en cas d’emergència ambiental

Revisió del Sistema de Gestió
Objecte
L’objecte d’aquest capítol és explicar els mecanismes que té l’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú per assegurar l’efectivitat i el bon funcionament del SG a fi de mantenir la
millora contínua en la gestió de l’organització.

Abast
La revisió abasta tot el SG implantat.

Contingut
Per assegurar el bon funcionament del SG, per mantenir la millora contínua en la
gestió i per garantir el correcte manteniment del SG després de la verificació,
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha definit el procediment PRO-SG-13 Procediment
de revisió del sistema de gestió.
La revisió ha de recollir tots els aspectes del SG i és una de les formes en què la Junta
de Govern i l’Òrgan gestor de platges s’impliquen i s’incorporen en la gestió global del
SG de les platges de Vilanova i la Geltrú.

Referències
Compromís per la sostenibilitat de la destinació “BIOSPHERE”
PRO-SG-13 Procediment de revisió del sistema de gestió

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Cap de Servei de Serveis Viaris,
Mobilitat i Manteniment Ciutat

Jordi Campamà Pujol

