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1. Introducció 

L’Ajuntament de Castelldefels està ubicat a la comarca del Baix Llobregat, entre els municipis 

de Gavà i Sitges, amb una població aproximada de 67.000 habitants. La nostra administració 

vetlla per ser eficient, innovadora, participativa i transparent i està orientada a aconseguir una 

ciutat moderna i competitiva, una ciutat turística amb projecció internacional i preocupada pel 

medi ambient, la sostenibilitat i la seguretat de les persones.  Ens sentim compromesos amb la 

cultura, l’educació, l’esport, la promoció del comerç i de la petita i mitjana empresa, la salut, 

en definitiva, pel benestar de la ciutadania.  

L’Ajuntament de Castelldefels està composat per una plantilla aproximada de 500 persones.  

Alguns dels serveis municipals s’estructuren mitjançant convenis, concessions i acords amb 

altres institucions supramunicipals com la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, 

la mancomunitat de municipis, l’Àrea Metropolitana de Barcelona així com d’altres organismes 

estatals.  

1.1. Objecte 

L’objecte d’aquest capítol és realitzar una descripció de l’organització, definir l’abast del 

sistema de gestió de la qualitat. 

1.2. Abast  

L’abast del Sistema de Gestió de la Qualitat és la Gestió Integral de la Platja de Castelldefels.   

1.3. Normes per la consulta 

 Norma UNE – EN ISO 13009:2016.- Turisme i serveis relacionats. Requisits i 

recomanacions per a la gestió de platges. 

 Norma UNE – EN ISO 9001:2015.- Sistemes de Gestió de la Qualitat. 

 Norma UNE-EN ISO 9000:2005.- Sistemes de Gestió de la Qualitat. Fonaments i 

Vocabulari. 

1.4. Responsabilitats 

És responsabilitat del regidor/a de Platja de l’Ajuntament de Castelldefels definir l’abast del 

Sistema de Qualitat implantat que descriu el present manual.  

Les modificacions a l’abast, per incorporacions de nous serveis o d’altres àmbits de 

l’organització, seran proposades per la comissió de platges i posterior aprovació del regidor. 
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2. La Platja de Castelldefels 

El nostre producte i objecte de certificació de qualitat és la platja de Castelldefels que, com a 

recurs natural, ofereix a la ciutadania i visitants un espai d’oci amb vocació turística que hem 

de preservar i mantenir mediambientalment de l’impacte advers que provoca la seva 

utilització, a l’hora que garantir-ne la qualitat dels serveis que hi oferim per tal de promocionar 

el seu ús. 

Aquesta doble tasca, d’una banda de promoció turística i d’oci i d’altre la preservació 

mediambiental,  correspon a l’Ajuntament i també a altres institucions que legalment en tenen 

assignades competències de forma exclusiva o compartida. 

Concretament pel que fa a la gestió integral de la platja de Castelldefels, intervenen els actors 

públics i privats següents :  

Actors públics 

 Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar. Demarcació de Costas de 

Cataluña. 

 Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

 Agencia Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya (ACA). 

 Àrea de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. (AMB). 

 Diputació de Barcelona. 

 Ajuntament de Castelldefels. 

Actors privats 

Adjudicatàries de l’explotació d’activitats com: 

 Salvament i Socorrisme. 

 Neteja i espais verds. 

 Hamaques i tendals. 

 Establiments fixes i de temporada. 

 Activitats esportives, culturals, lúdiques i d’oci. 

El conjunt d’aquest actors, despleguen sobre l’espai natural, un conjunt de recursos i activitats 

sobre els quals el sistema de qualitat actua facilitant i obtenint orientació, informació, 

avaluació, recomanacions i propostes de millora. 

L’objecte d’aquest Manual és descriure el Sistema de Gestió establert per l’Òrgan Gestor de 

platges de l’Ajuntament de Castelldefels, essent el seu camp d’aplicació totes les activitats i 
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serveis realitzats en tot el litoral del Municipi, que comprèn la platja de Castelldefels, tant per 

actors públics com privats. 

Aquest Sistema de Gestió compleix els  requisits de la Norma UNE –EN ISO 13009:2016 

Turisme i serveis relacionats: Requisits i recomanacions per a la gestió de platges i de la Norma 

UNE –EN ISO 9001:2015 de Sistemes de Gestió de la Qualitat.  

L’objectiu final és certificar la Gestió Integral de la Platja de Castelldefels.  

La sistemàtica per l’elaboració, revisió, aprovació i control de la planificació i prestació de 

serveis a la platja,  de d’identificació dels requisits legals, i de la comunicació, es descriu en els 

procediments: 

 PR1PLT-01 Planificació, prestació i control de serveis i Instal·lacions a la platja. 

 PR1PLT-02 Identificació de requisits legals. 

 PR1PLT-03 Comunicació interna i externa.  

3. Sistema de la qualitat / Processos 

L’objecte del present capítol és doble: 

Identificar els processos necessaris pel funcionament del sistema de gestió de la qualitat a tots 

els àmbits inclosos en el propi sistema de l’Ajuntament de  Platges. 

Definir l’estructura i els criteris de la gestió dels documents que donen suport al sistema, a fi 

d’assegurar que aquest està correctament implantat, i que és coherent amb les normes i amb 

la política de qualitat de l’organització. 

3.1 Informació documentada del sistema de qualitat 

La necessitat de definir i difondre clara i inequívocament la política i els objectius de qualitat, 

així com la de disposar de Procediments d’actuació normalitzats, fan que el Sistema de Gestió 

de la Qualitat estigui documentat. 

El Sistema de Gestió de la Qualitat queda definit en els documents següents: 

 Manual de Qualitat. 

 Procediments Generals. 

 Instruccions de treball. 

 Plans de Qualitat. 

 Formats i Registres. 

Altre documentació que afecta al Sistema de Gestió de la Qualitat (Manuals específics, cartes 

de serveis, altres documents externs, etc.). 
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 S’entén com Documentació Interna la que ha estat elaborada per l’Ajuntament i  que 

és d’aplicació a les activitats de gestió de la platja. Estarà controlada a través del 

format de registre FM1QLT-01 “Relació documents  del sistema de qualitat”.  

 S’entén com Documentació Externa aquella documentació responsabilitat d’entitats 

alienes a l‘Ajuntament,  que es utilitzada pel desenvolupament d’activitats 

relacionades amb el Sistema de Gestió de la Qualitat. 

 Aquest punt de la Norma s’aplicarà amb el procediment PR1QLT-01 “Control de la 

documentació”. 
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3.2 Mapa de processos  

A partir del model de gestió de la qualitat determinat per la norma ISO 9001:2015, que es 

presenta esquemàticament a continuació, l’Ajuntament ha interpretat els processos necessaris 

per complir amb la política i els objectius de qualitat.  
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Els processos que es subcontracten són els següents:  

 Salvament i Socorrisme             

 Neteja i espais verds                  

 Establiments fixes 

 Establiments de temporada expenedors de menjars i begudes i de gelats (hamaques, 

tendals i para-sols i miniclub). 

 Activitats esportives, turístiques, culturals i d’oci 

Pels controls d’aquestes subcontractacions l’Organització té previst el procediment següent: 

PR1PLT-01 “Planificació, prestació i control de serveis i instal·lacions a la platja”. 

Els processos representats en el gràfic s’han agrupat en grans blocs que es corresponen amb 

els  tres tipus de processos identificats: 

 Processos estratègics: Són en els que es basa i desenvolupa la planificació estratègica 

de l‘Ajuntament, és a dir, que orienten les seves accions, proporcionen directrius, 

límits d’actuació, objectius a través del PR3PLT-01 “Òrgan Gestor de Platges”. Aquest 

òrgan s’encarrega també d’establir els processos a través dels quals s’identifiquen els 

requisits dels nostres usuaris i usuàries, la revisió dels mateixos i les vies per a 

permetre una comunicació recíproca. 

 Processos operatius: Són tots els processos implicats directament amb la prestació del 

servei en les platges, tenen impacte directe en les persones usuàries. Les activitats de 

planificació i prestació del servei es realitzen atenent al que es defineix en els diferents 

documents que descriuen la sistemàtica de treball, així com en els plecs de condicions 

tècniques definits pels serveis gestionats per concessionaris.  

 Processos de recolzament: Són aquells relacionats amb la gestió dels recursos 

materials i humans necessaris per a realitzar la prestació del servei amb els Processos 

Operatius la seva finalitat és assegurar la capacitat per a satisfer les necessitats de les 

persones usuàries de la platja. 

La Interacció entre processos es desprèn del Mapa de Processos i es realitza a través dels 

canals de comunicació definits en el Procediment PR1PLT-03 “Comunicació Interna i Externa” 

així com el format FM3QLT-07 “Canals de comunicació”. 

La Interacció amb les persones usuàries és bàsica i es té present des de diferents perspectives 

del sistema, existint també el document DOPLT-06 “Normes de cortesia” per facilitar aquesta 

tasca. 
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3.3 Processos relacionats amb la ciutadania 

3.3.1      Identificació de la necessitat del Servei  

L’Objecte del present capítol és definir el sistema d’identificació i revisió de les necessitats de 

servei dels usuaris i usuàries de la platja, a fi d’ assegurar que aquestes necessitats s’han entès 

per part de la direcció de l’Ajuntament i que es té la capacitat per a portar-los a terme. 

Els responsables de les Unitats incloses en el SGQ són les persones encarregades d’identificar 

les necessitats dels seus usuaris/es, definir els requisits relacionats amb el producte i 

concretar-los en un document que configura les especificacions de cadascun dels serveis. 

També són responsables de la revisió dels requisits del servei. 

Cada responsable defineix les característiques dels serveis que presta i l’oferta queda 

reflectida i aprovada en el procediment PR1PLT-01 “Planificació i prestació de serveis a la 

Platja” i a la resta de documents del sistema de qualitat. 

3.3.2 Comunicació amb les persones usuàries 

 Definida en els procediments i documents derivats per a cadascuna de les Unitats incloses en el sistema 

de gestió de la qualitat i especialment en el PR4QLT-01 “Disconformitats Ciutadanes” i PR8QLT-01 

“Mesura de la satisfacció dels usuaris”. 

3.3.3 Procés de Disseny 

Es centra principalment en el disseny de nous serveis i d’activitats d’oci. . 

Es disposa del procediment PR2PLT-01 “Disseny" on es descriu la sistemàtica del disseny i 

desenvolupament dels serveis. 

4. Política i objectius de qualitat 

La política de qualitat de la platja es debat i formula en el Comitè de Qualitat i la seva 

aprovació correspon al regidor/a de Platja. Queda redactada en el document de la Política de 

Qualitat i s‘eleva al Comitè de Direcció de l’ajuntament pel seu assabentat.  

Els  objectius anuals de qualitat són fixats per l’Òrgan Gestor, com s’indica en el procediment 

de Revisió del sistema. La política es revisa i es difon a tot el personal i a la ciutadania segons el 

PR1PLT-03 “Comunicació interna i externa”.  

5. Estructura i responsabilitats  

Es defineixen les responsabilitats i les funcions en el procediment corresponent a l’Òrgan 

Gestor de Platja (PR3PLT-01).  
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Responsabilitats i compromisos de la direcció (Comissió de platges) 

 Dotar a la platja dels mecanismes necessaris per assegurar que la prestació del servei 

assoleixi  els objectius de qualitat. 

 Difondre a tot el personal dels serveis de la platja la importància que té complir els 

requeriments dels usuaris i usuàries així com els aspectes legals i reglamentaris. 

 Definir, difondre i revisar la política de qualitat i fixar els objectius. 

 Assegurar la disponibilitat de recursos. 

 Realitzar les revisions del Sistema de qualitat implantat. 

 Definir tant les responsabilitats com les funcions dels llocs de treball que coordinen les 

tasques per a la gestió integral de platges.  

5.1. Òrgan Gestor de Platja (OGP) 

Aquesta informació queda recollida al Procediment PR3PLT-01 “Òrgan Gestor de Platja”.   

5.2.- Representant de la direcció (de l’Ajuntament) 

El Comitè de direcció de l’ajuntament proposa  nomenar l’autoritat per fer el seguiment del 

Sistema de Gestió de la Qualitat a la Platja en la figura de la Responsable de Qualitat que 

finalment serà nomenada per l’alcalde. 

5.3.- Recursos del sistema 

El Comitè de Qualitat, a través de la revisió i seguiment del Sistema, identifica les necessitats 

de recursos materials i humans dels serveis i en especial, els que afecten a la formació del 

personal.  

La comissió de platges serà la responsable de proporcionar al Sistema els recursos suficients 

per a atendre aquestes necessitats.  

6. Gestió dels recursos, infraestructures, aprovisionament i ambient de 

treball  

L’objecte del present capítol és descriure la forma en què l’organització assegura que es 

coneixen i es satisfan les necessitats de recursos humans, materials, d’Infraestructures, 

d’aprovisionament i de preservació del ambient de treball per a garantir que el servei es porta 

a terme en les condicions adequades. 
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6.1.- Recursos Humans 

Per tal de millorar la capacitació del personal els referents d’àrea detectaran les necessitats de 

formació del seu personal segons el procediment de Formació i qualificació del personal 

(PR3QLT-01).  

6.2.- Manteniment Sistema Informàtic i d’Infraestructures 

El Cap de Secció de Sistemes d’Informació és responsable d’efectuar el manteniment correctiu 

i preventiu dels equips informàtics mitjançant les activitats de protecció de la informació tot 

realitzant les còpies de seguretat i l’aplicació del sistema antivirus (Procediments PR3QLT-02, 

PR3QLT-03 i PR3QLT-04).  

Pel que fa al manteniment tant preventiu com correctiu relatiu a les infraestructures es 

disposa de servei de reparació i manteniment dels edificis i oficines que realitza la Unitat de 

Manteniment d’edificis i instal·lacions Municipals segon el procediment corresponent. 

Procediment PR5PLT-01 "Manteniments dels equips i serveis" 

6.3.- Aprovisionament 

L’aprovisionament de Material Fungible inclou entre d’altres material d’oficina, ofimàtica, 

vestuari, mobiliari, llibres, telefonia, comunicació, sistemes de comunicació, vehicles, material 

de mesura i anàlisi, etc... Són tots aquells elements que influeixen en la qualitat dels serveis. 

Formen part del sistema de gestió de la qualitat a la platja, aquest procés es regulada al 

procediment PR5QLT-01 “Gestió de compres” i al PR4PLT-04 “Avaluació de Proveïdors”. 

6.4.- Ambient de Treball 

L’Ajuntament vetlla per mantenir un adequat i segur entorn de treball. Per això el Comitè de 

Qualitat de platges  identifica els factors humans i físics que són necessaris per a obtenir la 

conformitat del servei. 

El responsable de Prevenció de Riscos Laborals elabora periòdicament una avaluació dels 

riscos laborals per tal d’assegurar aquesta conformitat de l’entorn de treball. En el cas 

d’empreses adjudicatàries de serveis l’avaluació dels riscos laborals s’exigirà en el plec de 

condicions d’adjudicació i s’activarà la coordinació amb les empreses adjudicatàries per 

realitzar l’avaluació de riscos. 

7. Prestació del servei 

Estan definits i documentats els processos que incideixen en la prestació dels serveis a la 

platja, amb la finalitat d’assegurar que els serveis es gestionen en condicions controlades i 

d’acord amb les característiques definides. 
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Els Responsables dels serveis defineixen els seus processos operatius i controlen la 

documentació d’acord amb les normes de qualitat. 

Els processos estan documentats en procediments i instruccions de treball per tal d’assegurar 

que els serveis i les activitats es realitzen de forma sistemàtica i controlada. 

Mitjançant els procediments operatius els responsables realitzen el control i la supervisió dels 

serveis propis i subcontractats . 

Segons els casos es tindrà en compte els aspectes següents: 

7.1 Identificació i traçabilitat 

Tots els serveis inclosos en el SGQ es relacionen amb procediments i aquests a partir del codi 

específic amb dades d’identificació bàsiques de cada servei. 

En el cas que alguna Àrea utilitzi alguna codificació addicional a l’esmentada, el o la 

Responsable de l’Àrea, ho definirà en un procediment o instrucció específica per a la seva àrea 

de servei. 

7.2 Propietat del client 

Quan es custodiï informacions de caire personal i/o propietats dels usuaris o proveïdors es 

tindrà en compte la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades). 

7.3 Preservació del producte  

Ateses les característiques dels serveis que presta l’entitat, la identificació, manipulació, 

emmagatzematge i protecció també queda establert en els procediments  

8. Documents i registres relacionats 

 PR6PLT-01 “Procediment de calibratge dels equips de mesura”. 

 Procediments operatius de les diferents Àrees incloses en el sistema de gestió de 

la qualitat 

9. Mesura del sistema de qualitat 

Segons el sistema de gestió definit per la Platja, es mesura i avalua la qualitat del servei prestat 

amb enquestes de satisfacció de l‘usuari, avaluació d’indicadors i objectius, anàlisis de queixes 

i reclamacions, auditories internes i externes. Tots aquests paràmetres són referències per la 

detecció de condicions adverses a la qualitat i de potencials oportunitats que ens ajuden a la 

millora continua. Aquesta informació es avaluada per l’Òrgan Gestor mitjançant l’anàlisi de 

riscos i oportunitats del sistema.  
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9.1.-Satisfacció del client i Queixes i suggeriments  

Es recopila l‘informació relativa al nivell e satisfacció dels usuaris  tenint en compte les 

enquestes realitzades i les queixes i suggeriments rebudes conforme als procediments de 

Disconformitats ciutadanes i de Mesura de la satisfacció dels usuaris.  

9.2.- Indicadors de Processos 

Amb el fi d’assegurar la capacitat continuada dels processos del sistema de qualitat, cadascun 

d’ells incorpora un conjunt d’indicadors que permeten a les diferents àrees realitzar seguiment 

dels mateixos. La freqüència de medició, estudi i presa de decisions en funció dels resultats 

obtinguts es responsabilitat del Director de l’òrgan gestor de platges.. La gestió dels indicadors 

queda definida al PR5PLT-04 “Indicadors dels processos”. 

9.3.- Gestió de les condicions adverses a la qualitat 

Per condició adversa a la qualitat, s’entén qualsevol incidència i/o no conformitat que es pugui 

ocasionar a la platja i que vagi en detriment del nivell de la prestació del servei. Afecten a 

qualsevol servei que no compleixi les especificacions o/i característiques definides.  

Les condicions adverses a la qualitat (incidències i no conformitats) que es presentin, durant la 

realització de les activitats i les relacionades amb el Sistema de Gestió de Qualitat, poden ser 

detectades per qualsevol persona. Es consideren una de les principals eines de millora del 

sistema. 

Es gestionen d’acord amb el procediment  PR8QLT-03 “Gestió d‘incidències i/o no 

conformitats”. 

El sistema de la qualitat disposa d’un mecanisme per a la identificació de riscos potencials 

basat en el següent: 

- Fitxa d’identificació de riscos potencials per servei (FM1PLT-13) 

- Documents específics per situacions de risc especial ( Pla de protecció de riscos especials, Pla 

de contaminació d’aigües marines, Pla de protecció de les Festes del Mar,...) 

9.4.- Auditories internes 

Les auditories internes del Sistema de Gestió de Qualitat es recullen FM8QLT-01 “Pla anual 

d'auditories” i es realitzen d’acord amb el procediment PR8QLT-02 “Auditories Internes de 

Qualitat”, com a mínim un cop l’any. 
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10. Revisió del sistema de qualitat 

El Comitè de Qualitat, i els Responsables dels serveis implicats, realitzen anualment les 

reunions que garanteixin que es fa el 100% la revisió del Sistema, a fi d’assegurar la seva 

adequació a les normes de referència , segons el procediment PR2QLT-01 “Revisió del sistema 

de Qualitat”. 

11. Millora continua 

La persona responsable de qualitat supervisa la correcció del procés de les incidències i no 

conformitats, és responsable de planificar la realització de las auditories internes i de 

coordinar i avaluar transversalment la satisfacció dels serveis. 

Les eines de les que disposem al Sistema per a nodrir la Millora Continua són les següents: 

 Anàlisi de Riscos i Oportunitats 

 A partir d’un anàlisi DAFO s’identifiquen els riscos i les oportunitats del sistema. El seu 

anàlisi permet definir plans d’acció i contribuir a la millora dels processos.  

 Accions de Millora 

 Són aquelles accions que serveixen per millora quelcom que ja funcionava bé o 

incorporar quelcom nou que aporta una millora al sistema 

 Condicions adverses a la Qualitat (altrament i desafortunadament dites NO-

Conformitats) 

 Són aquelles actuacions no alineades amb el nostre Sistema amb l’aplicació del 

PR8QLT-03 “Gestió d’incidències i/o no conformitats” 

 Auditories Internes 

 És la posada en crisi del Sistema a intervals definits sota un prisma d’imparcialitat 

sobre l’auditat amb l’aplicació del PR8QLT-02 “Auditories internes de la Qualitat” 

 Queixes/Reclamacions  

 És el pitjor que pot passar. Vol dir que totes les eines anteriors han fallat. Malgrat tot 

cal considerar que una queixa o Reclamació ben atesa genera un nivell de satisfacció 

molt elevat. 

 Satisfacció  

 Amb les enquestes o altres mètodes establerts per escoltar la veu de les persones 

usuàries amb l’aplicació del PR8QLT-01 “Mesura de la satisfacció dels usuaris”. 

 Indicadors de Processos 
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 Comprovant i seguint la bondat dels processos amb l’aplicació del procediment 

PR5PLT-04 “Indicadors de processos” 

12. Bones pràctiques 

12.1.- Seguretat i prevenció de riscos 

Queda recollit als documents: 

 DOPLT-04  Pla Operatiu de Seguretat a les platges. 

 DOPLT-02  Manual de Salvament i Socorrisme. 

 PR8PLT-08  Procediment, identificació i avaluació d’aspectes mediambientals i riscos 

higiènic-sanitaris. 

12.2.- Gestió ambiental 

Queda recollit als documents: 

 DOPLT-03 Manual de neteja i manteniment de la platja de Castelldefels. 

 PR8PLT-01  Qualitat de l’aigua. 

 PR8PLT-02 Serveis de Neteja i Manteniment gestionats per l’AMB. 

 PR8PLT-03 Neteja de via pública i espais verds propers a la platja. Serveis gestionats 

per l’Ajuntament. 

 PR8PLT-04 Neteja i Manteniment construccions modulars. Serveis gestionats per 

l’Ajuntament. 

 PR8PLT-05  Serveis gestionats per l’Ajuntament. (Neteja i manteniment de plafons 

d’informació TAM). 

 PR8PLT-06  Establiments fixes i  temporada (Serveis gestionats per concessionaris). 

 PR8PLT-07  Activitats esporàdiques (Serveis gestionats per concessionaris). 

13. Annex 

Llista de distribució del present document 

Aquest procediment restarà en suport informàtic a Intranet , per a la consulta de tot el 

personal. 

El/la Responsable de Qualitat i/o el propi sistema informàtic notificarà mitjançant missatge de 

correu electrònic els canvis i noves versions que es puguin realitzar a tot el personal del 

departament implicat. 


