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Índex 
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 Fer difusió de les platges de Catalunya. 

 

 Informar al públic a temps real. 

 

 Informar sobre prop de 300 platges catalanes. 

 

 Proporcionar un sistema àgil i eficaç d’avisos a la població en cas d’incidències 

meteorològiques i/o ambientals. 

 

 Integrar tota la informació de les platges en un únic format i col·locar-la en un suport de fàcil 

ús i consulta. 

1. Objectius 
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2. Calendari d’actualització de dades a l’APP 

 Inici:  segona quinzena de juny  – Final: divendres 15 de setembre 
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31             
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Final 
Campanya 

Primers 
resultats 
oficials 
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3. Xarxa de platges 

205 (71%) 

60 (21%) 

21 (7%) 

•Total de platges:     290 

•Amb  informació  sobre la qualitat de l’aigua:  266    (92%) 

•Amb informació de bandera de seguretat:  226    (78%) 
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INFORMACIÓ FIXA 
(permanent) 

INFORMACIÓ DIÀRIA 
(variable) 

Servei Meteorològic 
de Catalunya 

Agència Catalana de 
l’Aigua 

Ajuntament 

Agència Catalana de 
l’Aigua 

Ajuntament  

Costes (Generalitat) 

Qualitat de l’aigua 

Bandera 

Temperatura de l’aigua 

Meduses 

Temperatura ambiental 

Meteorologia 

Estat de la mar 

Índex UV 

Informació general 

Informació ambiental 

Fotografies 

Consells pràctics 

Informació d’interès 

Serveis 

Equipaments 

4. Continguts informatius 
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RESULTATS DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY – ACA  

EN TEMPS SEC    La qualitat de les platges es manté constant – NO VARIA 

   Es manté diàriament la mateixa categoria (darrer control analític quinzenal) 

EN TEMPS DE PLUGES  Les platges amb afecció comprovada per pluges perden temporalment la seva 
qualitat (afecció de rius, rieres, DSU) 

 S’avaluarà  diàriament el risc d’afecció: CRITERI EXPERT 

Previsió meteorològica 

Pluges 

Platges amb risc 

EQUIP ACA 

AVALUACIÓ DIÀRIA DE 
LA QUALITAT P R E C A U C I Ó  

CIRCUMSTÀNCIES  
EXCEPCIONALS 

  Riuades excepcionals 

  Avaries importants de sanejament 

INSUFICIENT  (No BANY) 

5. Qualitat de les aigües de bany / Avisos de precaució 
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Objectiu 2017: continuar millorant en la relació dels avisos de precaució i la 
bandera que veiem a la platja 
donar suport  als ajuntaments per a la gestió de la informació de la bandera 

Qualitat de l’aigua Color de la bandera 

Al 2016, un 20% dels avisos  de precaució que es van posar, per pluges, 
corresponien a platges on es mantenia la BANDERA VERDA!   
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ENVIAMENT DELS AVISOS DE PRECAUCIÓ    

 

 S’ha desenvolupat una nova eina informàtica que permet avisar als ajuntaments, 

 a temps real, de l’activació i desactivació dels avisos de precaució a les seves platges. 

 

  S’enviarà també una notificació (un mail manual) a diferents entitats amb un link on es 

podran consultar les platges amb avisos de precaució: 

    Departament de Salut, Meteocat, Departament d’Interior, Costes de la Generalitat, 

Departament de Turisme, AMB, Diputacions, i altres organismes que ho sol·licitin. 

  

NOU 
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Què  s’ha d’aconseguir?  

Informa  dels avisos  de 
precaució 

2006/7/CE 

L’usuari 

Gràcies per protegir-nos! 

Ajuntaments  

Fa
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a 
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Transparència i coherència informativa 
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6. PlatgesCat 1.1.4 

Nova versió PlatgesCat 1.1.4. (previsió mitjans Juny) 

Actualització tecnològica (nous models mòbils) 

Actualització informació platges  

Informació fixa (actualització de la informació dels serveis i equipaments)  

 Informació variable (possibilitat d’incorporar informació de banderes des de la XT) 

Gestió dels comentaris dels markets a través dels canals de comunicació de l’ACA 

Nou canal automàtic de comunicació amb els Ajuntaments 

Activació de mails informatius, temps real, d’activació i desactivació dels avisos de 

precaució. 
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Treballant pel 2018 

2.0. 



Pla Comunicació. 

Pla vigilància i 

control zones de 

bany 2017 

18 de maig de 2017 
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 Instagram 

 Turisme 

 Twitter 

 Codis QR 

 NOVETATS 2017: difusió de PLATGESCAT 
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 Accions comunicatives 

Campanya de difusió multicanal 
 
Premsa, Xarxes Socials, webs, butlletins, blogs,publicitat 
institucional, Oficines de turisme Gencat i Ajuntaments, 
Promo específica a Espai terra de Tv3, concurs instagram ‘Les 
millors platges de Catalunya’ 
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 Accions comunicatives – Anàlisis repercussió en mitjans 

Impacte de les accions/difusió en mitjans 

L’apli PlatgesCat ha comptabilitzat des de la seva activació un total de 178.808 visualitzacions.  
L’any 2016 es va incrementar un 40% el número d’accessos respecte l’any anterior.  
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Accions comunicatives - Publicitat 

1. Accions a realitzar amb el suport de la DG de Difusió de la Generalitat de Catalunya: 
 

 Redaccionals  1 PÀGINA COLOR cedits per Presidència 
 
 17 de juny :  ARA, EL PERIODICO, LA VANGUARDIA I EL PUNTAVUI 
 

Cost total: 42.000 euros 
 
1. Accions a realitzar amb finançament propi : 
 

Espai Terra: Col·laboració setmanal al programa dirigit per Tomàs Molina. Proposta 
promo ACA 15.000 euros (segons Acord marc de publicitat institucional de la 
Generalitat). 
700 pòster i 24.000 flyers per distribuir a les Oficines de Turisme i als Ajuntaments 
costaners 3.000 euros 

 

 Inversió directa  total de la Generalitat en difusió i publicitat: 
60.000 euros 


