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Versió: Data: Modificacions introduïdes: 

01 02/07/2006 Primera elaboració. 

02 30/04/2009 Actualització de la configuració del Òrgan gestor de Platges. 

03 10/02/2010 Adequació a Norma UNE 187001:2008. Platges: Requisits per a la prestació del 
servei. 

04 15/05/2014 
Reorganització de la composició i funció del Òrgan Gestor de Platges i 
actualització a la Norma UNE 187000:2011 Platges. 

05 17/02/2015 
Remodelació del Procediment en consonància a la modificació duta a terme en 
el Manual de la Qualitat en ares a simplificar. L’objectiu és clarificar millor les 
diferents responsabilitats i centralitzar-se en aquest procediment. 

06 
 

18/05/2016 
 

Actualització normativa i distribució de la documentació. 

07 09/05/2017 
Actualització del procediment, incorporació logo actual. Reorganització de la 
composició i funció del Òrgan Gestor de Platges. 

08 13/06/2017 Actualització del mapa de processos de la Platja incorporant l’àmbit de Turisme. 

09 11/06/2018 Actualització del mapa de processos de la Platja incorporant l’àmbit d’Esports. 

10 29/03/2019 

Adequació a la norma 9001:2015. Actualització de l’organigrama i del mapa de 
processos de la Platja, incorporant Organització i modificant el nom 
Coordinadora de Platges. Traspàs de les responsabilitats del Comitè de Qualitat i 
el Responsable de Qualitat al MQ-00.  

11 16/12/2019 Modificació de l’àrea responsable del servei de Salvament i Socorrisme. 
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1. Objecte 

Aquest procediment té per objecte definir les responsabilitats de l’estructura organitzativa de 

Platges. 

2. Abast 

Aquest procediment es d’aplicació a l’equip de Platges. 

3. Referències 

 Norma UNE –EN ISO 13009:2016 

 Norma UNE –EN ISO 9001:2015 

 MQ-04 Annex Manual Qualitat Platja 
 

4. Definicions i abreviatures 

Òrgan Gestió de Platja (OGP): Li correspon la planificació, l’assessorament, la programació, el 

control, la supervisió i l’enfocament a la millora continua. 
 

5. Mapa de processos 

Aquest és un projecte transversal en el que intervenen diferents àrees municipals. La 

representació del mapa de processos de la platja és la següent: 
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6. Estructura Organitzativa i Responsabilitats 

6.1. Organigrama 

L’estructura organitzativa vetlla per assegurar l’acompliment del sistema de gestió de qualitat. 

Es diferencia l’àmbit polític, la coordinació del servei i el personal de les diferents àrees que 

conformen la comissió i l'equip de platges.  
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6.2. Responsabilitats i Funcions 

Les responsabilitats del Comitè de Qualitat i del/la Responsable de Qualitat venen 

determinades pel Manual de la Qualitat (MQ-00). S’integren dins del Comitè de Qualitat, el/la 

regidor/a de platges i el/la tècnic/a de platges (coordinador/a del projecte de platges). 

o Regidor/a de Platges 

Estableix les directrius polítiques i aprova la proposta de pressupost, la composició de l’òrgan 

gestor i els objectius anuals de millora. 

o Tècnic/a de Platges (Coordinador/a) 

És la figura que coordina el projecte de Platges, amb una visió global del mateix sota el 

paraigües del Sistema de gestió de la Qualitat de Platges. 

Entre les seves funcions destaquem: 

a) Coordinació de la Comissió i de l’equip tècnic de platges. 

b) Facilitar la comunicació interna, la informació, la coordinació i la participació de 
totes les àrees de servei implicades al projecte de Platges.  

c) Valoració dels recursos necessaris per la consolidació del sistema de qualitat. 

d) Vetllar per l’elaboració d’un Pla de Formació interna (detecció de necessitat i 
avaluació de l’eficàcia).  

e) Revisió i presentació dels resultats de la gestió, l’evolució de la prestació del servei, 
i el compliment dels objectius recollits en la revisió del sistema als membres de la 
comissió i al Comitè de Qualitat. 

f) Seguiment del sistema de qualitat: legislació, objectius, indicadors, incidències, No 
conformitats, avaluació de proveïdors, accions correctores i implementació dels 
processos de millora que se’n derivin.  
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g) Gestió del sistema documental de Qualitat; adequació de processos, elaboració i 
revisió de procediments i formats, assistència a les auditories internes i externes, 
enquestes de satisfacció i elaboració d’informes. 

h) Gestió i coordinació del personal del servei al seu càrrec. 

i) Seguiment pressupostari. 

 

o Personal administratiu platges 

Entre les seves funcions destaquem: 

a) Efectuar el servei d’acollida: atenció, recepció, informació i canalització dels usuaris i 
usuàries. 

b) Efectuar la gestió administrativa. 

c) Donar suport al personal tècnic de l’Àrea. 

d) Participar en la consolidació de la qualitat i la innovació tecnològica en la Unitat, 
amb la finalitat d'assegurar el seu funcionament òptim. 

o Comissió de platja  

Són els responsables de garantir el bon funcionament dels serveis i la millora continua, vetllant 

per a la correcta dotació de recursos i per tal que el personal al seu càrrec pugui oferir un 

servei de qualitat.  

Presidida pel Regidor/a Delegat de Platges, està formada per: 

 Tècnic/a de Platges (Coordinador/a de l’òrgan gestor de platges). 

 Responsable d’Informació (Comunicació i Imatge). 

 Responsable d’Oci (Unitat Jurídic administrativa). 

 Responsable de Seguretat (Policia Local). 

 Responsable de Salvament i Socorrisme (Protecció Civil). 

 Responsable de Qualitat Urbana (Via Pública i Medi Ambient). 

 Responsable de Turisme. 

 Responsable d’Esports. 

 Responsable de Desenvolupament Organitzatiu. 

Entre les seves funcions destaquem: 

a) Vetllar per l’acompliment dels requisits dels serveis que es presten a la platja. 

b) Desenvolupament operatiu de la política, els objectius i la planificació de la qualitat. 

c) Proveir el sistema dels recursos necessaris. 

d) Establir els canals de comunicació interna necessaris per a la gestió del sistema de la 
qualitat assegurant la coordinació i implicació interàrees. 

e) Establir les accions de millora. 

f) Avaluar les queixes i reclamacions i donar-ne resposta. 

g) Seguiment de les incidències i No conformitats que afecten al seu servei. 
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La Comissió de platges, pot delegar alguna d’aquestes funcions, en l’equip tècnic, si així 

s’indica expressament, malgrat que és la responsable del seu acompliment. 

Es reuneix de forma periòdica, setmanalment durant la temporada de platges i periòdicament 

durant la resta de la temporada. Qualsevol dels seus membres pot sol·licitar una reunió 

extraordinària.  

o Equip Tècnic 

Està format per la Comissió de Platges més l’equip tècnic d’altres àrees relacionades.  

 Responsable de Cultura i Festes 

 Responsable de la Inspecció  Municipal 

 Responsable de Salut  

I assistents eventuals: Aquells tècnics requerits ocasionalment per aportar més coneixements 

sobre els temes a tractar. 

Entre les seves funcions de tots destaquem: 

a) Executar i controlar el funcionament dels seus serveis. 

b) Informar de les incidències detectades. 

c) Proposar i realitzar les activitats que es facin a la platja. 

d) Identificar i comunicar els requisits legals i les modificacions. 

e) Comunicar a l’equip informacions rellevants.  

f) Identificar necessitats de formació i proposar anualment el pla formació pel personal. 

g) Identificar possibles canvis o millores dels procediments i instruccions de servei que es 
presten. 

h) Efectuar la previsió i sol·licituds de materials fungible i serveis necessaris.  

i) Elaborar l’informe d’avaluació del sistema de la seva unitat. 

j) Complimentar els indicadors setmanals.  

k) Planificar, gestionar, controlar i avaluar eficientment els recursos.  

l) Assumir les funcions delegades per la Comissió de Platges I d’altres temes que es 
consideren necessaris. 

o Personal que presta els serveis 

És el personal que està en contacte directe amb l’usuari de la platja i sense les seves 

aportacions, el sistema de qualitat no té sentit. És el personal que facilita la gestió i la medició.  

En funció de la prestació dels serveis operatius queden incorporats dins del sistema de Qualitat 

de Platges els següents serveis  

a) Policia Local. 

b) Inspectors Municipals Polivalents. 

c) Informadors de platja, agents cívics i turístics. 

d) Protecció civil. 

e) Personal de manteniment. 
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f) Altres persones vinculades a les empreses proveïdores (salvament, neteja, 
manteniment...). 

Tindran recursos en funció de les necessitats i les possibilitats del servei. 

Especificacions en la temporada de platja pel personal de base de serveis: 

La Policia Local destina al servei de platja durant la temporada la dotació extraordinària segons 

el seu Pla de Seguretat. Coordina, els  agents de seguretat que es decideixi contractar 

específicament. 

L‘Inspecció municipal polivalent realitza les inspeccions a les guinguetes de la platja. 

Els informadors de platja, agents cívics i turístics col·laboren donant informació de serveis als 

usuaris de platja, gestió de les enquestes ciutadanes i detecció d’incidències diàries.  

Protecció civil, intervé en les contingències d’emergències que es presentin i en l’homologació 

dels plans d’autoprotecció, si es cau. Coordina el servei de Salvament i Socorrisme de 

temporada. 

Personal de manteniment, personal de la brigada municipal encarregades de la reparació de 

petits desperfectes i averies. 
 

7. Documentació de resultats: 

COQP-xx-20xx Acta de la reunió Comissió de Platja. 

FM2QLT-01. Informe revisió del sistema de qualitat. 

8. 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. 


