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VILANOVA I LA GELTRÚ, PLATGES DE QUALITAT 

 
 

1. Introducció 
 
El dissabte 15 de maig comença la nova temporada de platges a Vilanova i la 
Geltrú. Una nova temporada que presenta canvis i novetats, respecte d’altres 
anys, principalment relacionats amb la neteja dels espais i el nou servei de 
socorrisme. 
 
A principis d’any, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’empresa SUFI S.A. 
signaven el contracte de la nova gestió integrada del servei públic de neteja viària i 
recollida de residus al municipi. Un acord que ha suposat poder disposar d’un nou 
tipus de gestió que, entre d’altres aspectes, té com a objectiu l’optimització dels 
recursos i l’ampliació de nous serveis. 
 
La posada en marxa de la gestió integrada i dels nous serveis s’està fent, 
esgraonadament, des de principis de març. Fins al moment, ja s’ha presentat la 
nova maquinaria del servei de neteja viaria, conjuntament amb l’estrena de la nova 
imatge, el servei de neteja de pintades, i l’ampliació de l’horari d’atenció al públic de 
la Deixalleria Municipal. En les pròximes setmanes es renovarà tot el parc de 
contenidors de recollida de la brossa, i començaran a funcionar els nous camions 
de recollida. 
 
La neteja de les platges també forma part d’aquesta gestió integral. Un servei que 
enguany s’incrementa en el nombre d’operaris que faran tasques de neteja a les 
platges del municipi. Feines que s’allargaran més enllà del que és la temporada de 
platges, donant servei continuat durant tot l’any. 
 
El servei de salvament i socorrisme també presenta novetats. L’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú ha encarregat a l’empresa Proactiva, les tasques de vigilància, 
salvament i primera assistència sanitària a les platges del municipi. La principal 
novetat és en els horaris del servei, molt més amplis que en anys anteriors, i amb 
un període més llarg, ja que les tasques de vigilància s’allargaran fins a mitjans 
d’octubre.  
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2.  El pla d’usos a les platges de Vilanova i la Geltrú 
 
Anualment, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprova el Pla d’Usos de les 
Platges, coincidint amb l’inici de la temporada estival. Un document que regula i 
ordena tots els usos i serveis que es poden desenvolupar a les platges del litoral 
vilanoví, que es posen en funcionament en el període comprès entre la Setmana 
Santa i finals del mes de setembre, exceptuant el servei de socorrisme que 
s’implanta just amb la temporada de bany, establerta enguany entre el 21 de maig i 
el 15 d’octubre. En funció de l’afluència d’usuaris a les platges, s’han delimitat tres 
tipus de temporades:  
 
- Temporada hivernal: de l’1 de gener al 17 d’abril i del 10 d’octubre al 31 de 

desembre. 
- Temporada baixa: del 18 d’abril al 15 de juny i del 18 d’agost al 30 de setembre. 
- Temporada alta: del 16 de juny al 17 d’agost 
 
*Es considera temporada baixa els set dies anteriors i els sis posteriors al dilluns de 
Pasqua  
 
El pla d’usos contempla diferents accions relacionades amb l’accessibilitat, la 
mobilitat, la seguretat, l’atenció ciutadana, així com les actuacions per garantir la 
qualitat dels serveis i els equipaments, els serveis i les concessions. 
 
La despesa que aquest any fa l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en concepte de  
platges és de 500.000 € que es reparteixen de la següent manera: 
 
Inversions:      150.000  € 
Manteniment:      165.000  € 
Vigilància, salvament i socorrisme     185.000  € 
 
Fins l’any passat era el personal de la Unitat de Serveis Municipals qui realitzava la 
neteja mecànica de la sorra, mentre que la neteja manual s’encarregava a una 
empresa externa. A partir d’aquest any el servei integral de neteja de les platges és 
a càrrec de l’empresa SUFI S.A. 
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3. Neteja de les platges  
 
Tal i com s’esmenta anteriorment, l’empresa concessionària del servei de neteja 
viària i recollida de residus, és l’encarregada de realitzar les tasques de neteja de 
les platges del litoral vilanoví. Aquesta concessió ha permès obtenir diverses 
millores del servei: 
 
- Increment del servei:  en temporada baixa i temporada alta la neteja de les 
platges es farà de manera diària, incloent-hi els dies festius. En temporada hivernal 
el servei es farà dos dies a la setmana. 
 
- Increment de personal: En temporada hivernal 4 operaris realitzaran la neteja de 
les platges dos dies a la setmana. En temporada baixa i temporada alta el servei es 
prestarà de dilluns a diumenge. En el primer cas anirà a càrrec de 8 operaris, 
mentre que en temporada alta el personal de neteja augmentarà fins als 16 
operaris, que treballaran en torns de matí i tarda 
 
- Increment de les neteges especials (Revetlla de Sant Joan i Festa Major) 
El servei es farà en les mateixes condicions que l’any passat. La principal novetat 
és que tant la neteja manual de les platges com la dels lavabos, està inclosa en els 
respectius contractes amb les empreses encarregades del servei. Una segona 
novetat és en relació al servei de vigilància dels lavabos durant les dues nits, ja que 
l’empresa contractada farà una aportació anual de 3.000 euros per la contractació 
de personal específic per aquests dos dies.  
 
Pel que fa al personal que realitzarà les tasques de neteja de platges, l’endemà de 
la revetlla de Sant Joan i de la Festa Major, s’incrementarà fins als 20 operaris. 
 
- Increment de material:  
Maquinària: aquesta temporada s’incorporen dos nous tractors amb garbelladora 
de sorra, amb els quals es podrà recollir tant la brossa menuda (burilles de 
cigarreta, petits plàstics...) com la brossa de major volum (principalment algues) 
gràcies a un dispositiu hidràulic d’última tecnologia.  
 
També s’incorporen tres vehicles tot terreny, tipus pick-up, amb els quals es 
recolliran les bosses de la brossa que vagi omplint el personal de neteja manual. 
Dos d’aquesta vehicles porten incorporat un equip d’aigua a pressió per netejar 
dutxes o contenidors de brossa, entre d’altres elements. Per últim també 
s’incorpora un camió tot terreny, preparat per recollir la brossa acumulada a les 
papereres, distribuïdes al llarg de les diferents platges.  
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Punts de recollida:  aquest any es distribuiran a les platges vilanovines un total 
de 49 punts de recollida amb papereres per a tres fraccions de la brossa: rebuig, 
vidre i envasos. A més, i com a novetat, es crearan el que s’anomena illes 
ecològiques. Uns espais ubicats al costat de cadascun dels set xiringuitos, 
preparats per recollir, mitjançant petits contenidors, les cinc fraccions de brossa: 
rebuig, vidre, envasos, paper i orgànica.  Enguany també es millorarà l’estètica 
externa dels contenidors de grans dimensions que hi ha instal·lats a les entrades 
de les platges de Ribes Roges i el Far, gràcies a un recobriment de làmines de 
fusta. 
  

 
 
 
 
4. Manteniment de les platges 
 
El servei de manteniment de les platges vilanovines ha començat a funcionar a 
principis de maig i, a diferencia d’altres anys, no es suspendrà al final de la 
temporada de bany.  
 
El muntatge dels diferents serveis que s’instal·len a les platges començarà aquest 
any el 15 de maig, coincidint amb l’inici de la temporada de platges. Des d’aquesta 
data i fins a finals d’octubre hi haurà presència diària de dos operaris del servei de 
manteniment, que faran torns de matí i tarda, a més d’un servei d’emergència que 
s’activarà en cas que la incidència ho requereixi.  
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Tot i que el desmuntatge dels diferents elements està previst fer-ho a partir del 30 
d’octubre, enguany es deixaran les passarel·les de fusta que arriben fins als 
xiringuitos, els aparcaments de bicicletes, les papereres de recollida de vidre, 
envasos i rebuig, així com alguna de les dutxes o rentapeus que, a l’estiu, hi ha a 
les platges de Ribes Roges i Darró. Aquests elements es deixaran tot l’any per tal 
d’atendre la petició d’un grup de ciutadans que demanaven poder disposar 
d’aquests serveis més enllà de la temporada estival.  
 
Aquest canvi implicarà donar continuïtat al servei de manteniment també durant la 
temporada hivernal, amb presència d’operaris, tres cops per setmana, en torn de 
matí.  

 
Un altre aspecte relacionat amb el manteniment fa referència als mòduls dels 
lavabos, ubicats al costat dels xiringuitos. Enguany, l’Ajuntament de VNG ha 
contractat els serveis d’una empresa que farà la neteja des del 15 de maig fins al 
15 de setembre. L’empresa garanteix cinc passades diàries per cadascun dels 
mòduls instal·lats a les diferents platges.  
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5. Vigilància, Salvament i Socorrisme  
 

 
 
L’empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics és aquest any la concessionària del 
Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme a les platges de Vilanova i la Geltrú 
que es prestarà del 21 de maig al 15 d’octubre. El servei serà diari, tret del mes 
d’octubre actiu només durant el cap de setmana.  
 
Així doncs, la principal novetat d’aquest any és l’ampliació del servei, tant pel que 
fa al període en que es prestarà com en els horaris. 
 
Calendari del servei segons temporades 
 
- Temporada escolar: 
De l’1 al 22 de juny, de dilluns a divendres. De les 10 a les 18 hores. Dos monitors 
de 10 a 13 hores. 
Platges: Ribes Roges, Far de Sant Cristòfol, Adarró, Sant Gervasi i Ibersol 
 
- Temporada alta:  
Del 16 de juliol al 19 d’agost. De les 10 a les 20 hores.  
Platges: Totes les de Vilanova i la Geltrú (Far de Sant Cristòfol, Ribes Roges, 
Adarró, Sant Gervasi, Ibersol i “Llarga”) 
 
- Temporada mitja: 
Del 23 de juny al 15 de juliol, i del 20 al 31 d'agost, de les 11 a les 19 hores. 
Platges: Platja de Far de Sant Cristòfol, Platja de Ribes Roges, Platja d’Adarró, 
Platja de Sant Gervasi, Platja d’Ibersol i “Llarga” 
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− Temporada baixa: 
De l’1 al 30 de setembre i tots els caps de setmana i festius de l’1 al 22 de juny, de 
les 11 a les 19 hores. 
Platges: Platja de Far de Sant Cristòfol, Platja de Ribes Roges, Platja d’Adarró, 
Platja d’Ibersol i platja de Sant Gervasi. 
 
−  Pre temporada: 
Del 15 al 31 de maig, de dilluns a divendres de 10 a 17 hores. Dissabtes, 
diumenges i festius, de les 11 a les 18 hores. 
Platges: Platja del Far de Sant Cristòfol i Platja de Ribes Roges. 
 
−  Post temporada: 
Caps de setmana i festius de l’1 al 15 d’octubre, de les 10 a les 15 hores.  
Platges: Platja del Far de Sant Cristòfol i Platja de Ribes Roges. 
 
A l'igual que ja va ocórrer l'any passat, es crearan dos punts d'assistència  sanitària 
bàsica, la nit de la revetlla de Sant Joan, on s'atendran les persones que 
requereixin d'atenció mèdica a causa de petites cremades, talls, marejos, o 
intoxicacions alcohòliques lleus.  
 
També com l'any passat, els agents de la Policia Local de VNG, que estiguin a la 
zona, adreçaran els usuaris caps als mòduls, ubicats a la platja del Far de Sant 
Cristòfol i platja de Ribes Roges, en cas que es produeixin petites incidències que 
necessitin d'aquest servei. 
 
En l'actualitat l'empresa Proactiva està realitzant el procés de selecció del personal. 
El dilluns, 17 de maig, farà les darreres proves físiques als aspirants. 
 
 
6. Senyalització  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va estrenar la temporada passada un nou tipus 
de senyalització més adequat als serveis existents a les platges, els quals van 
augmentar l'any passat, gràcies a les obres d’accessibilitat que es van realitzar. 
 
La nova senyalització va permetre la consulta de tots i cadascun dels accessos de 
les diferents platges vilanovines, informació actualitzada sobre temes com el tipus 
de bandera que determina el bany, l'estat de l'aigua, les normes de conducta a la 
platja, els usos prohibits i permesos, la política de gestió de les platges, la 
recomanació sobre l'ús de l'aigua de les dutxes, el calendari i l'horari del servei de 
vigilància, salvament i socorrisme, telèfons d'interès, guardons i certificacions 
obtinguts per les platges, així com el plànol de la platja amb la distribució dels 
serveis de que disposa. 
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Els senyals informatius, que enguany també s'instal·laran a l'entrada principal de 
cadascuna de les platges, també disposaran de la senyalització, adaptada a la 
nova Normativa Europea, mitjançant la qual s’informa als usuaris del color de la 
bandera del dia, motiu de la bandera, durada prevista i qualitat de l’aigua.  
 
La novetat d'aquest any es podrà veure al final de la temporada, ja que serà llavors 
quan s'instal·laran a tots els accessos de les platges unes cartelleres anunciant la fi 
del període i indicant que la platja ja no disposa del servei de vigilància, salvament i 
socorrisme. 
 
 
7. Concessionaris dels Xiringuitos  
 
En el pla d'usos demanat per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la Direcció 
General de Costes hi figura la relació de les diferents instal·lacions ubicades a les 
platges, així com els seus horaris. L'obertura dels establiments serà de les 08 
hores a les 02.30 hores, de diumenge a dijous, i de 08 hores a 03.30 hores, els 
divendres i dissabtes. Queden exclosos d'aquests horaris les revetlles de Sant 
Joan i de la Festa Major, que disposen d'un horari especial. 
 
El pla d'usos també determina el període d'obertura dels Xiringuitos que, aquest 
2010, serà del 15 de maig fins al 15 de setembre, ambdós inclosos.  
 



Pàgina  11  de 13 

 

  

 
 
8. Certificats i guardons 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tramita anualment la certificació ISO 14001, 
l'EMAS, la Q de Qualitat (norma UNE 178001), el SICTED (Sistema Integral de 
Qualitat Turística Espanyola en Destinació) i la Bandera Blava. 
 
−  Bandera Blava: l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha fet la petició per 
l'obtenció de la bandera blava per a la temporada 2010, per a totes les platges del 
municipi. L'atorgament d'aquesta distinció es coneixerà en els pròxims dies. 
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La Bandera Blava és un referent que tenen els visitants a l’hora de triar la seva 
destinació de vacances, en cas que aquestes es projectin amb la intenció de gaudir 
d’uns dies de platja. La Bandera Blava és el guardó més reconegut a nivell mundial  
pel que fa als serveis que es presten a les platges, la seva qualitat i el respecte pel 
medi ambient.  
 
Un símbol de reconeixement que exigeix el compliment d’alts nivells 
sanitaris i ambientals, l’existència de sanitaris adequats i sense 
vessaments, així com un servei de salvament, socorrisme i primers auxilis a les 
platges i ports amb Bandera Blava. 
 
−  SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació): Durant 
el passat mes de febrer hi va haver l’auditoria per aquests certificat que 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha sol·licitat per a totes les platges de Vilanova i 
la Geltrú. L’objectiu del SICTED és reconèixer la qualitat d’un destí. La 
característica d’aquests sistema és abordar en el mateix procés i en tota la seva 
totalitat tots els subsectors que formen part de l’activitat turística d’una determinada 
destinació com, els transports locals, els comerços o els serveis públics. 
Actualment s'està a l'espera de la resolució, que s'espera favorable, ja que així ho 
determinaven els informes realitzats en el seu moment.  
 

 
 
−  ISO 14001 i EMAS: A finals de maig es farà l'auditoria interna per a l'obtenció 
d'aquests certificats, mentre que durant la primera quinzena de juny hi ha prevista 
l'auditoria externa per a la certificació d'aquests distintius que es renoven 
anualment. La seva concessió també s'anirà coneixent en les pròximes setmanes. 
 
L’ISO 14001 és una norma internacional sobre gestió ambiental que té per objectiu 
proporcionar a les organitzacions els elements d’un sistema de gestió ambiental 
efectiu, que pugui ser integrat amb altres requisits de gestió, per ajudar a les 
empreses a aconseguir objectius ambientals i econòmics. Pel que fa a la 
certificació EMAS és un sistema de gestió ambiental d’una empresa que té per 
objectiu assegurar un alt nivell de protecció del medi ambient, millorar el 
comportament ambiental i obtenir un avantatge competitiu d’aquestes millores. 
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−  Q de Qualitat (Norma ENE 178001): A l'igual que els anteriors, la seva 
certificació es produeix durant el mes de juny. Es tracta d’un guardó que reconeix la 
tasca realitzada per empreses turístiques en la implantació de sistemes de qualitat 
mitjançant la concessió d’un segell de qualitat turística espanyola. La Marca Q és 
l’element més visible de tot el sistema, i serveix per demostrar el compromís de 
l’establiment certificat per aconseguir la plena satisfacció del client, i oferir un servei 
excel·lent. 
 
−  Bandera Ecoplayas: La platja de Ribes Roges ha rebut aquest any la Bandera 
EcoPlayas. Un guardó que s'atorga a una única platja, de cadascuna de les zones 
litorals de l'Estat Espanyol. La platja vilanovina, premiada amb aquest distintiu 
pertany a la zona nord mediterrània, que va des de la província de Tarragona fins a 
la localitat de Port Bou. 
 
La bandera EcoPlayas premia les accions que es realitzen a les platges, 
principalment les que es distingeixin per la seva qualitat des d'un punt de vista 
ambiental, turístic i de sostenibilitat amb l'objectiu de difondre els seus esforços i 
innovacions. 

 
 
El projecte presentat per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pel qual la platja de 
Ribes Roges va ser distingida amb aquesta bandera va ser pels Tallers a la platja, 
adreçats als i les alumnes de les escoles de primària de la ciutat. 
 
Enguany també hi ha la voluntat de presentar un nou projecte que pugui ser 
mereixedor d'aquesta bandera. En aquest cas serà per la platja del Far amb un 
projecte sobre la neteja de platges i la preservació de petites zones dunars.  

 
Vilanova i la Geltrú, maig de 2010 


