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Amb motiu de la pandèmia del COVID 19 la situació turística s'ha vist profundament
afectada per a aquesta temporada 2020. Els agents econòmics privats que intervenen en
l'activitat, tenen ja un protocol d'actuació amb l'objectiu de minimitzar les opcions de
contagi i evitar així la seva propagació. Les platges són un dels atractius turístics més
important que té l’Escala i la raó per la qual milers d'usuaris anualment trien visitar-nos.
Poder aportar als nostres potencials visitants la seguretat que s’estan prenent totes les
mesures necessàries per gaudir del nostre entorn amb els mínims riscos possibles, pot
ser determinant en el moment de triar-nos com a destinació turística.
El BOE ha publicat les instruccions a seguir a les platges a partir de la Fase2 del Pla de
Transició cap a la Nova Normalitat (En el cas de l’Escala, s’ha entrat a la fase2 l’1 de
juny). En aquest sentit, recull:
-El trànsit i permanència a les platges, així com la pràctica d'activitats esportives,
professionals o d'esbarjo, hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene
establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la COVID-19, i, en particular,
les relatives al manteniment d'una distància mínima de seguretat de, al menys, dos
metres, o, sinó, mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans i etiqueta
respiratòria. A aquests efectes, els grups hauran de ser d'un màxim de quinze persones,
excepte en el cas de persones convivents.
-La pràctica d'activitats esportives, professionals o d'esbarjo s’ha de desenvolupar
individualment i sense contacte físic, mantenint una distància mínima de dos metres entre
els participants.
- Es permet l’ús de dutxes i renta-peus a l’aire lliure i en determinades condicions també
es permet l’ús de lavabos, vestuaris i altres serveis públics similars.
-La ubicació dels objectes personals, tovalloles, gandules i elements similars es durà a
terme de manera que es garanteixi un perímetre de seguretat de dos metres respecte a
altres usuaris, excepte en el cas de banyistes convivents o que vagin en grup que com a
màxim pot ser de quinze persones.
-Els ajuntaments podran establir limitacions tant d'accés, que en tot cas serà gratuït, com
d'aforament a les platges per tal d'assegurar que es respecta la distància interpersonal
de, al menys, dos metres entre banyistes.
- Els ajuntaments podran establir límits en els temps de permanència en les platges

- Els ajuntaments podran establir límits en l'accés als aparcaments per tal de facilitar el
control de l'aforament de les platges.
- Per calcular l'aforament màxim permès per cada platja, es considerarà que la superfície
de platja a ocupar per cada banyista serà d'aproximadament de quatre metres quadrats
com a mínim.
-Els ajuntaments han d'assegurar que es realitza una neteja i desinfecció de les
instal·lacions i béns de les platges usant per a això substàncies que no resultin
perjudicials per al medi ambient. Es farà ús de dilucions de lleixiu en aigua 1:50 o bé de
desinfectants vírics autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.
- Es recordarà als usuaris mitjançant cartells i rètols visibles o altres mitjans les normes
d'higiene i prevenció a observar, assenyalant la necessitat d'abandonar la instal·lació
davant de qualsevol símptoma compatible amb el COVID-19.
-Les activitats d'hostaleria i restauració que es realitzin a les platges, incloses les
descobertes, amb concessió o autorització d'ocupació o aprofitament del domini públic
marítim-terrestre, es regeixen pel que estableix aquesta ordre per al règim d'hoteleria i
restauració, sense perjudici del que disposa la legislació sectorial aplicable.
-Els responsables de negocis de motos aquàtiques, pedals d’aigua, i de qualssevol altres
elements esportius o d'esbarjo han de complir els que disposen les ordres específiques
per a comerç minorista i, de manera particular, en tot el que es refereix a higiene i
desinfecció. Tots els vehicles hauran de ser netejats i desinfectats abans de cada ús.

OBJECTIUS DEL PLA DE CONTINGÈNCIA:
-Establir i agrupar unes normes clares de funcionament a les platges de l’Escala per a la
temporada 2020
-Actuació coordinada i de forma tranversal de totes les àrees tècniques municipals
implicades en la gestió i difusió relacionada amb les platges del municipi per la temporada
2020, establint els protocols a seguir en cada cas.
-Donar les màximes garanties de qualitat i seguretat als usuaris i tota la informació
necessària per tal d’implicar-los en el compliment de les normatives per tal d’evitar la
propagació de la Covid-19.
-Optimitzar la gestió responsable d'aquest espai.
-Generar confiança en la potencial demanda.

TIPOLOGIA DE PLATGES:
L’Escala té més de set quilòmetres de litoral, amb una quinzena de platges i cales, que
van des de grans platges de sorra urbanes, a petites cales de còdols en un entorn natural.
Això garanteix que hi hagi espai suficient de platja per tal que tothom que desitgi banyarse a l’Escala ho pugui fer complint amb les distàncies de seguretat necessàries.

NORMES APLICABLES

En base al que estableix l’article 46 de l’ordre del Ministeri de Sanitat snd/414/2020
(d’obligat compliment), que regula l’ús de les platges a partir de la Fase2 (l’Escala hi ha
entrat l’1 de juny), així com les recomanacions fetes públiques pel ministeri de Sanitat,
l’Institut per a la Qualitat Turística i la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de l’Escala
estableix per a les platges de l’Escala un seguint d’indicacions i mesures:
-S’haurà de respectar en tot moment les mesures de seguretat i higiene que estableixin
les autoritats sanitàries per a la prevenció de la Covid-19.
-En cas que una persona presenti símptomes o estigui en aïllament degut a undiagnòstic
pr Covid -19, no pot anar a la platja.
-S’haurà de respectar una distància interpersonal de seguretat d’un mínim de dos metres
entre banyistes o grups de banyistes, calculant que l’espai disponible per a cada persona
serà d’uns 4 m2.
-Aquesta distància de seguretat també s’haurà de mantenir entre els usuaris i la línia on
s’uneix la sorra i l’aigua, per tal de garantir el pas dels banyistes amb seguretat i l’entrada i
sortida de les platges.
-En cas d’anar a la platja en grup, els grups han de ser d’un màxim de quinze persones.
-Els objectes personals (tovalloles, etc.), hauran de situar-se de manera que es garanteixi
un perímetre de 2 metres amb els altres usuaris, excepte si formen part del mateix grup.
-Es col·locaran cartells informatius a les platges amb les principals recomanacions
vinculades a la lluita contra la Covid -19 i a les normes de comportament per tal de
garantir la seguretat pròpia i la dels altres.
-L’Ajuntament de l’Escala vigilarà que les guinguetes i altres serveis ubicades a les
platges compleixen amb les mesures d’higiene i prevenció del servei garantint la distància

de dos metres entre taules i els grups màxims autoritzats. Informarà als seus titulars, així
mateix, de les normes sanitàries a seguir.
-Els responsables de negocis de motos d’aigua, patins d’aigua, gandules i para-sols han
de complir amb les ordres específiques per a comerç minorista, especialment en allò que
es refereix a la higiene i desinfecció abans que cada usuari en faci ús.
-En el cas dels para-sols, s’hauran d’instal·lar respectant una distància de 6m entre eixos
entre les línies paral·leles a l’aigua i de 5 metres entre les línies perpendiculars a l’aigua.
-En el cas de les gandules, s’haurà de respectar un mínim de dos metres de separació
entre usuaris que no formin part del mateix grup.
-L’activitat esportiva i d’esbarjo ha de ser de forma individual i sense contacte físic.
INFORMACIÓ ADICIONAL
-L’Ajuntament de l’Escala contractarà per a aquest estiu una dotzena d’agents cívics que
treballaran en col·laboració amb la Policia Local amb l’objectiu d’informar els usuaris de
les platges de la normativa vigent i vigilar el seu compliment. Mentre no es disposa
d’aquest servei, serà la Policia Local qui s’encarregarà directament d’aquesta tasca
d’informació i control.
-Inicialment no està previst establir limitacions d’accés prèvia ni límits de permanència a la
platja, entenent que el gran nombre de platges del municipi i l’actuació dels agents cívics i
la policia local, així com la col·laboració dels usuaris, seran suficients per tal que tothom
pugui gaudir de les platges de l’Escala complint amb el distànciament de seguretat
necessaris.
-En cas de molta afluència, se situaran passeres que ajudin a una millor distribució de
l’espai, garantint l’accés i sortida de la platja en condicions de seguretat.

-En cas d’arribar a una platja amb un alt nombre d’usuaris, es recomana que es vagi a
una altra que estigui menys concorreguda. L’ús adequat de les platges i el compliment de
les normes de seguretat és cosa de tots.
-En cas que una platja arribi a la capacitat màxima, els agents cívics o el servei de
socorrisme (en aquelles platges que en disposen), procediran a tancar temporalment
aquella platja i informar del motiu als usuaris que hi vulguin accedir, facilitant-los les
alternatives de bany més properes.
Neteja
-Platges. L’Ajuntament de l’Escala , garanteix a través de l’empresa concessionària
de serveis a les platges, que la sorra és criba diàriament en la seva totalitat , voltejant-la i
a actuant a una profunditat de 10 a 15 cm de fondària.
Que els treballadors de l’empresa concessionària dels serveis de neteja, cumpleixen totes
les mesures sanitàries establertes pel ministeri de Sanitat.
-Papereres. L’ Ajuntament de l’Escala , garanteix el cumpliment del protocol sanitàri
de platges , ubicant les papareres allunyades el màxim possible de la zona de risc de la
sorra de la platja i reforça aquest servei elevant la seva freqüència de recollida a 3 cops al
dia en dies laborables i de 4 al dia en caps de setmana i festius.
-Lavabos. Els lavabos químics queden completament prohibits per les mesures
sanitàries i per tant es mantenen el serveis de lavabos públics a les platges de:
La Platja, Riells, Rec del Molí (cobertura àmbit rec del molí-muscleres), Parc Creuet
(Platja Moll Grec i Riuet) i Montgó.
L’Ocupació màxima serà d’una persona, excepte que requereixin assistència. Neteja
mínima prevista de 6 cops al dia
Horari de funcionament de les 10 a les 19 h de dilluns a diumenges
-Mobiliari i passeres. Es reforçarà també la neteja diària de les dutxes, rentapeus i
altre mobiliari urbà, així com altres elements d’ús públic, com les passeres.

Servei de vigilància i socorrisme
L’ Ajuntament de l’Escala

supervisarà que el servei de vigilància i socorrisme a les

platges, es faci complint amb les mesures sanitàries establertes per les autoritats
competents.
L’horari que s’estableix per aquest servei és de les 10h a les 19h de dilluns a diumenge i
el període oficial de bany és del 15 de juny al 15 de setembre.
Es controlarà també que tot el personal hagi rebut formació específica sobre els protocols
d’actuació covid 19 en l’àmbit de salvament i vigilància marítima i terrestre.
Anàlisi de la qualitat microbiològica de l’aigua de la sorra
L’Ajuntament de l’Escala , conjuntament amb Dipsalut i l’ACA vetllarà per l’anàlisi i control
de la qualitat microbiològica de l’aigua de bany i de la sorra de les platges, a través del
programa específic de platges 2020, per tal d’assegurar i fer el seguiment de l’excel·lent
qualitat de les platges del litoral escalenc.

L’Ajuntament de l’Escala reforçarà aquesta informació a través del portal web de
www.visitlescala.com on l’usuari podrà trobar la informació detallada aplicable a cada un
dels serveis específics de platges.
L’Ajuntament garanteix que els productes de neteja que utilitzin per les empreses
concessionàries de servei de neteja i manteniment de les platges són els productes
recomanats per les autoritats sanitàries i que són respectuosos amb el mediambient.
L’Ajuntament de l’Escala a més continua apostant per la sostenibilitat i el mediambient a
les platges amb els certificats EMASIII i ISO 14001.
*Aquest és un document viu, que pot anar canviant en funció de les necessitats que
es presentin, les indicacions de les autoritats sanitàries o l’evolució de la
propagació de la Covid-19

