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PROTOCOL D’ÚS DE LES PLATGES 
EN LES CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS QUE HA PROVOCAT EL COVID-19 

 
 

SITUACIÓ PROVOCADA PEL COVID-19 
 

 
Amb motiu de la pandèmia provocada COVID 19 la situació turística es va 
veure profundament afectada durant la temporada 2020, i les dades 
epidemiològiques indiquen que aquest temporada 2021 també continuarà 
afectada. 
 
Les platges són un dels atractius turístics més important que tenim i, la raó per 
la que milions d'usuaris anualment trien visitar-nos. Avui ens trobem en un estat 
d'incertesa que pot ser determinant en el moment de triar destinació turística. 
 
La principal via de transmissió del SARD.CoV-2 a les platges és a través de les 
segregacions respiratòries que es generen amb la tos i els esternuts i el 
contacte de persona a persona, és per això que s’han de mantenir les 
recomanacions higièniques i sanitàries generals. 
 
En les activitats recreatives, la infecció pel SARD-CoV-2 per contacte amb 
l’aigua de bany és molt poc probable però, generalment aquestes activitats 
poden implicar l’incompliment de les mesures recomanables de distanciament 
social. 
 
Tot i que no hi ha estudis sobre la prevalença de virus a la sorra de la platja, 
l’acció conjunta de la sal de l’aigua de la mar, la radiació ultraviolada solar i 
l’alta temperatura que pot agafar la sorra, són favorables per a la inactivació 
dels agents patògens. 
 
No és recomanable la desinfecció dels terres dels espais naturals amb els 
procediments que s’utilitzen als espais públics urbans. Qualsevol manera de 
desinfecció se la sorra de la platja ha de ser respectuosa amb el Medi Ambient.  
 
OBJECTIUS 
 
Es prorroga el pla d’actuació a les platges, que es va elaborar per la temporada 
202 per aquesta temporada 2021, que recull la implicació de diferents 
regidories de l’ajuntament per assolir els següents objectius: 
 

• Protegir els usuaris de les platges. 
• Optimitzar la gestió responsable de les platges. 
• Generar confiança entre els usuaris i les possibles demandes d’usuaris 

de les platges.   
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ÀREES DE LA PLATJA I CAPACITAT MÀXIMA 
 
Les platges són espais naturals que s’han convertit en un recurs turístic de gran 
importància i un lloc pel gaudi de la societat. Això provoca una gran afluència 
d’usuaris.  
 
És per aquest motiu que es fa imprescindible conèixer els límits de la platja per 
poder saber la capacitat màxima d’usuaris que pot assumir. 
 
Per a poder determinar la capacitat màxima d’usuaris de la platja cal dividir la 
platja en diferents àrees un funció a l’ús que se li pot donar a cada àrea: 
 

• Zona de pas. És la superfície que s’ha de deixar lliure per al pas, des del 
trencant de les onades platja endins. La llei de Costes contempla que 
s’han de deixar 6 metres lliures. 

• Zona de repòs dels usuaris. És la superfície, platja endins, que resulta 
després de deixar lliures els 6 metres de la zona de pas, i que la 
temperatura que agafa la sorra per la radiació solar permet l’estada dels 
banyistes, S’estima que s’han de comptar entre 30 i 40 m., 

• Zona de serveis. És la zona on s’ubiquen els serveis, que per les seves 
característiques permeten la seva instal·lació. 

 
CÀLCUL DE LA CAPACITAT MÀXIMA DE LA PLATJA 
 
Per a calcular la capacitat màxima de la platja es pren com a referència la zona 
de repòs, i aquesta és el resultat de l’amplada que es contempla de platja (entre 
30 i 40 m.) per la llarga de la mateixa i dividir per la superfície individual 
ocupada per una persona contemplant el distanciament social.   
 
La superfície mínima que ocupa una persona en repòs és de 2 m2, als qual 
se’ls ha de sumar una àrea perimetral mínima de circulació o espai vital requerit 
per al confort de l'usuari de 2 m2 més, és a dir, un total de 4m2. 
 
En les condicions actuals, considerant que s’ha de contemplar el distanciament 
social, i si es contempla que: 
 

• No totes les persones van soles a la platja, sinó que poden estar en 
grups familiars. 

• Que no totes les persones està a l’hora, en repòs, estirades a la sorra, ja 
que bona part de les persones poden estar banyant-se. 

• Poden haver persones practicant esports, o passejant o, ...  
• Hi ha persones que poden ocupar la zona de serveis, amb els serveis 

disponibles. 
 
Considerarem que la superfície mínima que ocupa una persona és la superfície 
de la persona més un metre al tot el seu voltant: 4X3= 12 m2.  
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PLATGES: 
 
PLATJA DEL FAR DE SANT CRISTÒFOL.  
 
La platja del Far de Sant Cristòfol, de tipologia semi-urbana, de baix pendent i 
de sorra fina; té una llargada de 900 metres i una amplada mitjana de 100 
metres. Per tant, la superfície de platja és de 90.000 m2 .  
 
Si comptem la llarga de la platja, 900 m., per la zona de repòs, 40 m., i ho 
dividim per la superfície mínima que ocupa una persona en repòs, 12 m2. la 
capacitat màxima de la platja del Far de Sant Cristòfol és de 3.000 
persones. 
 
PLATJA DE RIBES ROGES. 
 
La platja de Ribes Roges és de tipologia urbana, pendent suau i sorra fina. 
Disposa d'una llargada de 1.200 metres i d'una amplada mitja de 170 metres. 
Per tant la superfície de platja és de 204.000 m2 . 
 
Si comptem la llarga de la platja, 1.200 m., per la zona de repòs, 40 m., i ho 
dividim per la superfície mínima que ocupa una persona en repòs, 12 m2., 
4.000 persones. 
 
A aquest platja cal sumar l’espai verd que hi ha des dels accessos a la part de 
la platja (400) amb una amplada d’uns 40 m. Això fa un total de 16.000 m2. 
Dividit entre 12 m2., total 1.333 persones. 
 
La capacitat màxima de la platja de Ribes Roges és de 5.333 persones. 
 
PLATJA D’ADARRÓ. 
 
La platja d’Adarró és de tipologia urbana, pendent suau i sorra fina. Disposa 
d'una llargada de 780 metres i d'una amplada mitja de 99 metres. Per tant la 
superfície de la platja és de 77.220 m2. 
 
Si comptem la llarga de la platja, 780 m., per la zona de repòs, 40 m., i ho 
dividim per la superfície mínima que ocupa una persona en repòs, 12 m2. La 
capacitat màxima de la platja d’Adarró és de 2.600 persones. 
 
PLATJA DE LA REPÚBLICA 
 
La platja de la República és de tipologia urbana, amb una pendent suau i sorra 
fina. Té una llargada de 100 metres i una amplada de 50 metres. Per tant la  
superfície de sorra de 5.000 m2.  
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Si comptem la llarga de la platja, 100 m., per la zona de repòs, 30 m., i ho 
dividim per la superfície mínima que ocupa una persona en repòs, 12 m2. La 
capacitat màxima de la platja de la República és de 250 persones. 
 
PLATJA DE SANT GERVASI 
 
La platja de Sant Gervasi és de tipologia urbana, amb pendent suau i sorra fina 
i té una llargada de 250 metres i una amplada mitjana de 50 metres. Per tant la 
superfície de sorra de platja de 12.500 m2. 
 
Si comptem la llarga de la platja, 250 m., per la zona de repòs, 30 m., i ho 
dividim per la superfície mínima que ocupa una persona en repòs, 12 m2., La 
capacitat màxima de la platja de Sant Gervasi és de 625 persones. 
 
PLATJA DE L’IGUADOLÇ 
 
La platja de l’Aiguadolç és de tipologia semi-urbana, amb pendent suau i sorra 
fina. Té una llargada de 100 metres i una amplada de 50 metres. Per tant la 
superfície de la sorra 5.000 m2. 
 
Si comptem la llarga de la platja, 100 m., per la zona de repòs, 30 m., i ho 
dividim per la superfície mínima que ocupa una persona en repòs, 12 m2., La 
capacitat màxima de la platja de l’Aiguadolç és de 250 persones. 
 
PLATJA DE L’IBERSOL 
 
La platja de l’Ibersol és de tipologia urbana, amb pendent suau i sorra fina. 
Disposa d'una llargada de 700 metres i una amplada mitjana de 40 metres. Per 
tant la superfície de sorra de 28.000 m2. 
 
Si comptem la llarga de la platja, 700 m., per la zona de repòs, 40 m., i ho 
dividim per la superfície mínima que ocupa una persona en repòs, 12 m2., La 
capacitat màxima de la platja de l’Ibersol és de 2.333 persones. 
 
COMPORTAMENT A LA PLATJA  
 

• Per una estada segura a la platja, cal que evitem les aglomeracions i 
mantindrem sempre la distància mínima de 2 metres (distanciament 
social) amb la resta d’usuaris de la platja, tant a la sorra com dins de 
l’aigua. 

 
• Cal evitar les corredisses i jocs que no puguem tenir un control total, en 

els que no siguem capaços de garantir la distància de seguretat de 2 m i 
en no molestar a la resta d’usuaris. 
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• La zona de pas de 6 m., des del trencament de les onades platja endins, 

està prohibit el joc de qualsevol tipus. Ha de quedar lliure per garantir el 
distanciament social de les persones que passen.   
 

• Si anem en grup, que aquest sigui d’un màxim de 6 persones, i 
mantindrem sempre el distanciament social. La quantitat màxima de 
persones que poden formar els grups s’anirà condicionant a les 
resolucions que es vagi dictant en funció que com es vagi avançant en el 
control de la pandèmia.  
 

• En nuclis familiar que no calgui respectar el distanciament social, ens 
assegurarem que es manté el distanciament social amb la resta 
d’usuaris. 
 

• Utilitzarem sempre les papereres per dipositar les deixalles. I no 
deixarem res a la platja. 
 

 
COM UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS DE LA PLATJA 
 

• Les dutxes i renta-peus no les podrem utilitzar més d’una persona en el 
mateix moment. Ens esperarem, fent cua, mantenint el distanciament 
social. Quan la persona que la estigui utilitzant hagi marxat, podrem 
utilitzar-la nosaltres. Serem respectuosos amb la resta d’usuaris i 
utilitzarem l’aigua justa i necessària, de manera que reduirem al mínim el 
temps de dutxa. 

• En els lavabos i vestidors evitarem tocar res que no sigui imprescindible i 
sempre seguirem les mesures higièniques establertes. Serem 
respectuosos amb la resta d’usuaris i ajustarem el temps d’estada en el 
lavabo i/o vestidor, el deixarem tant net com ens l’hem trobat. En cas que 
estiguin ocupats ens esperarem fent cua, mantenint el distanciament 
social, i quan la persona que l’estigui utilitzant hagi marxat el podrem 
utilitzar nosaltres. 
Trobarem les recomanacions a seguir per a l’ús dels lavabos i vestidors 
a l’entrada dels mateixos. 
Els lavabos i vestidors s’hauran de netejar i desinfectar, de manera que 
es garanteixi l’estat de salubritat i neteja dels mateixos.  

• Els xiringuito disposaran les taules de manera que es respecti el 
distanciament requerit per garantir la seguretat. A l’entrada del xiringuito 
haurà d’haver un cartell que expliqui les mesures de seguretat que s’ha 
de seguir per poder consumir i estar a l’establiment. 
1. Al taulell del xiringuito hi haurà sempre un pot amb gel hidroalcohòlic 

per a ús dels clients.  
2. Cada cop que s’hagi d’utilitzar una taula amb clients, aquesta i les 

cadires s’hauran de desinfectar amb el producte apropiat. 
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3. Pel que fa a la prestació del servei, se seguirà el protocol establert 
per a establiments de restauració. 

4. Es seguirà en tot moment l’ordre que vagi dictant el Ministeri de 
Sanitat en funció de l’estat d’alarma en que ens trobem. 

• Les hamaques es distribuiran de dues en dues i es deixarà un espai de 4 
metres com a mínim entre cada grup d’hamaques.  

• Els tendals s’hauran d’instal·lar mantenint una distància de 4 metres 
entre ells.  

 
IMPLANTACIÓ DEL PROTOCOL 
 
Per tal d’assegurar que la informació sobre les recomanacions en el 
comportament que cal tenir a la platja i com s’han d’utilitzar els serveis que 
s’instal·len, es trobaran les indicacions a les entrades de les platges. 
 
Es farà formació als socorristes sobre les recomanacions que cal seguir per una 
estada segura a la platja per tal que puguin informar als usuaris de la platja, en 
la mesura que les tasques que tenen encomanades els hi ho permetin.   
 
Es disposarà d’agents cívics, als quals es formarà sobre la forma de contagi del  
SARD.CoV-2, les mesures que cal seguir per evitar-lo, així com del 
comportament que cal tenir a la platja i com s’han d’utilitzar els serveis que 
s’instal·len.  
 
Aquests agents cívics, aniran voltant per totes les platges i informaran als 
usuaris sobre les recomanacions que cal seguir per una estada segura a la 
platja.  
 
Si es dóna el cas que hi ha usuaris a la platja que no fan cas de de les 
recomanacions sobre el comportament que cal tenir a la platja o de l’ús de les 
instal·lacions, el agents cívics informaran als socorristes, per què aquest 
requereixin a la Policia Local la seva presència i que aquesta actuï segons els 
procediments.  
 
Totes aquests normes no eximeixen de l’obligatorietat del compliment de tota la 
normativa aplicable a les platges anteriors a la que es vagi dictant en funció a 
l’evolució de la pandèmia. 
 
Referències normatives 

• Ordre SND/414/2020 (16 de maig) 
• Ordre SND/440/2020 (23 de maig) 

 
 
Vilanova i la Geltrú, juny 2021 
   


