
 Enquestes de satisfacció de qualitat 
de platja, temporada 2016 

Temporada alta 

 (des del 20 de Juny  fins al  31  d’Agost) 























Mejoras propuestas por personas encuestadas: 

Guinguetes: 
• Música  les  guinguetes. 
• Control dels preus per ser excessivament cars. 
• Hamaques amb opció de tarifes per hores. 
• Més neteja de lavabos a Guinguetes fixes. 

 

Dutxes: 
• Més dutxes i rentapeus. 
• Més manteniment  en les dutxes (zona Pineda). 
• Dutxes més properes. 
 

Lavabos: 
• Augmentar el nombre de lavabos públics (principalment en Baixador). 
• En temporada baixa  ampliar  quantitat  i  horaris dels  lavabos. 
• Augmentar  la  neteja dels lavabos. 
 

Neteja: 
• Augment de la neteja de la  sorra  centrant-la  en la recollida de burilles. 
• Augment de la neteja de l’aigua. 
• Augment de la neteja tant del passeig  com de les dunes. 
• Posar papereres  per la sorra de la platja. 

 
 
 
 
 

 



Passarel·les: 
• Passarel·les més llargues. 

• Més nombre de passarel·les. 

• Augment del manteniment  de les passarel·les. 

 

Passeig: 
• Lluminetes,  fer el passeig més ample, més il·luminat  amb més bancs. 

• Baixador,  els graons d’accés a la platja no es veuen bé quan toca el sol de cara. 

• Pineda més manteniment. 

• Posar més vegetació pel passeig (arbres,  palmeres que donen ombra), vegetació autòctona a 
les dunes. 

 

Policia: 
• Més presència policial. 

• Més control de venda ambulant. 

• Més control  de gossos  a la platja. 

• Més control de bicicletes al  passeig, no respecten  el carril bici ni la velocitat màxima 
permesa. 

• Controlar  a persones  incíviques que deixen la platja amb brutícia. 

• Control de pescadors  (horaris,  hams  tirats per la sorra.) 

 



Senyalització: 
• Més senyalització de l’estat del mar. 

• Senyalitzar amb  banderes  la presència de meduses. 

• Senyalitzar  millor els lavabos, llocs de socors i Oficina de Turisme. 

• Senyalitzar  zona de dunes de Baixador. 
 

Serveis: 
• Aparcament, un gran nombre d’usuaris de la platja demanen pàrquing gratuït o més econòmic. 

• Habilitar una zona reservada per  a gossos. 

• Jocs infantils  tant  a la sorra com   a  l’aigua (a l’aigua plataformes flotants). 

• Servei per a minusvàlids ampliant  la temporada,  més  accessos i pàrquing. 

• Servei de taquilles  i  vestuari. 
 

Socorristes: 
• Incrementar el nombre de socorristes. 

• Cadires  de vigilància menys  distanciades. 

• Ampliar  l’horari  dels  socorristes. 
 

Altres: 
• Més transport  públic  per arribar a la platja des  d’altres  poblacions. 

• El soroll dels  avions resulta molest. 

• Més  activitats  lúdiques  a la platja (motos aquàtiques,  patins…) 

 
 

 

 


