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Acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 25 de novembre de 2022
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Pla de Mesures Antifrau de BCASA

Per tal de poder ser executors de projectes finançats amb els Fons New Generation UE prèviament es requereix que el màxim òrgan

de la societat hagi aprovat:

1. L’adhesió a la Declaració Institucional d’Integritat aprovada per l’Ajuntament de Barcelona.

• Adhesió aprovada en el CA del 19 de juliol de 2022.

2. L’adhesió al Pla de Mesures Antifrau aprovat per l’Ajuntament de Barcelona (PMA Ajuntament).

• Adhesió aprovada en el CA del 19 de juliol de 2022.

3. El Pla de Mesures Antifrau de BCASA (PMA BCASA), un cop observat el PMA Ajuntament tot i compartir la seva finalitat, no pot

ser aplicat directament a BCASA, el PMA de l’Ajuntament conté mecanismes de prevenció, de detecció, de correcció, de

persecució, un repartiment de rols i responsabilitats amb terminis d’implantació que no són directament aplicables a BCASA.

Com que les singularitats de BCASA no s’ajusten a les previsions que contempla el PMA Ajuntament, s’ha elaborat i presentem en

aquest Consell d’Administració a aprovació (si escau), un PMA BCASA adaptat a les nostres singularitats, rols i estructures pròpies,

tenint com a model i pauta el PMA de l’Ajuntament de Barcelona.



ABAST DEL PMA de BCASA

• Autodiagnòstic de BCASA.

• Avaluació de riscos dels processos susceptibles de risc pel compliment de les recomanacions i requisits que estableix l’Ordre

HFP/1030/2021 de 29 de setembre:

• Procés 1: compra pública.

• Procés 2: transparència i retiment de comptes.

• Procés 3: subvencions i ajuts.

• Procés 4: selecció de personal.

• Mesures a adoptar per BCASA en matèria de lluita contra el frau estructurades entorn del denominat “cicle antifrau”:

Pla de Mesures Antifrau de BCASA

Prevenció

Detecció

Correcció

Persecució



RESULTATS anàlisi Riscos - Risc residual

Procés 1 compra pública: Risc mitjà- baix; Risc baix

Procés 2 transparència i retiment de comptes: Risc baix

Procés 3 subvencions i ajuts: Risc mitjà- baix; Risc baix

Procés 4 selecció de personal: Risc mitjà- baix; Risc baix

PROPOSTA d’actuacions

- Pel compliment de les recomanacions i requisits que estableix l’Ordre HFP/1030/2021 de 29 de setembre, per la qual es configura

el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

- Per reduir el risc mitjà-baix i controlar el risc baix dels processos analitzats (compra pública; subvencions i ajuts; selecció de

personal; transparència i retiment de comptes).

Aprovar, si escau, el Pla de Mesures Antifrau de Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. d’acord amb el previst per l’article 6 de l’ordre

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i

en compliment del que disposa l’article 22 del Reglament (UE) 241/2021 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021;

Ordenar la implementació i desenvolupament de l’esmentat pla i Facultar a la Direcció General de Barcelona Cicle de l’Aigua,

S.A. l’adopció de tots aquells actes que resultin necessaris per portar-ho a terme; Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la

Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal.

Pla de Mesures Antifrau de BCASA
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Sequera Conca Ter–Llobregat: Evolució 22/11/22
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Llobregat Ter Ter-Llobregat

Pre alerta 2 Bcn

5.9.22

Alerta Bcn

24.11.22

210

120

57

Pre alerta

DOGC 8613 

de 24.2.22

Ter (398 hm3): Sau,

Susqueda

206 Hm3

140 Hm3

66 Hm3

Alerta ACA 

22.11.22

Pre alerta Bcn

21.1.22

Llobregat (214 hm3): La

Baells, Llosa del Cavall i

St. Ponç



Estat dels Embassaments de les conques internes

(Actualitzat 22/11/2022)

Normalitat

Prealerta

Prealerta 2

Alerta

Excepcionalitat

Emergència

Considerant una aportació d’aigua de la dessaladora de 60 hm3/any

• Per realitzar els càlculs, s’ha estimat una velocitat de buidat de 0,536 hm3/dia els mesos de gener, febrer, març i desembre; 0 hm3/dia el mes d’abril; 0,836 hm3/dia els

mesos de maig, octubre i novembre; 1,296 hm3/dia els mesos de juny, juliol, agost i setembre.

Dia d’entrada en el corresponent nivell * Volums llindars a data 22/11/2022

Nivell de Prealerta 21 de gener 2022 367 hm3

Nivell de Prealerta 2 5 de setembre 2022 239,4 hm3

Nivell d'Alerta 22 de novembre 2022 210 hm3

Nivell d'Excepcionalitat 13 de març 2023 145 hm3

Nivell d'Emergència I 07 de juny 2023 100 hm3

Nivell d'Emergència II 03 de juliol 2023 67 hm3

Nivell d'Emergència III 29 de juliol 2023 33 hm3

CONCA TER-
LLOBREGAT

612,07 hm3

33,7% (206,3 hm3)

SAU

165,26 hm3   

18%
SUSQUEDA

233 hm3      

47%

LLOSA CAVALL 

80 hm3 

28%

BAELLS

109,43 hm3 

29%

ST. PONÇ

24,38 hm3 

49%



Protocols per situació de Sequera 

ESCENARIS ACA ACCIONS PES ACA ESCENARIS BCN ACCIONS PROTOCOL BARCELONA

PREALERTA 

- Municipis de més de 20.000 habitants: Pla 

sequera (6 mesos).

- Sense restriccions

PREALERTA I

PREALERTA II

Accions informatives i de sensibilització ciutadana.

Accions informatives, de planificació, d’elaboració de

plans d’estalvi... però hi ha alguna acció executiva en

fonts ornamentals.

ALERTA

Volum lliurat abastiment població: 

250 litres/habitant i dia. 

Reducció en un 5% el consum normal
ALERTA

Accions d’estalvi i restriccions parcials d’usos.

Accions informatives i de sensibilització ciutadana.

EXCEPCIONALITAT

Volum lliurat abastiment població: 

230 litres/habitant i dia. 

Reducció en un 15% el consum normal
EXCEPCIONALITAT

S’intensifiquen les restriccions d’usos.

Accions informatives i de sensibilització ciutadana.

EMERGÈNCIA I, II, III

Volum lliurat abastiment població: 

- Emergència I:   200 litres/habitant i dia

- Emergència II:  180 litres/habitant i dia 

- Emergència III: 160 litres/habitant i dia 

Reducció en un 25% el consum normal

EMERGÈNCIA I, II, III
Restriccions i limitacions extraordinàries.

Accions informatives i de sensibilització ciutadana.

RECUPERACIÓ
Accions per a retornar a situació de normalitat.

Accions informatives i de sensibilització ciutadana.

Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera” (PES) redactat per l’ACA i aprovat el 8 de gener de 2020.

Protocol per situació de Sequera de Barcelona, redactat per l’Ajuntament i aprovat el març de 2018.



Protocol Sequera Barcelona – Situació Alerta

Els clients sensibles són aquells que tot i haver-hi restriccions

se’ls ha de garantir l’aigua. Per això i d’acord amb el

reglament metropolità han de disposar d’instal·lacions

internes d’emmagatzematge. S’està identificant els que es

disposen a la ciutat i que engloba les categories de: Hospitals

(35), CUAPS (centres d’urgències atenció primària) (13),

hospitals de dia (14) i el Zoo.

Consum garantit. Dotació 250l/hab i dia (consum 2021, 147l/hab i dia).

Reg de jardins privats, es restringeix a 2 dies a la setmana. El consum per al reg de la superfície verda no haurà

d’ésser superior a 450 m3/ha/mes. Reg en horari de 20 h a 8 h.

No es podran utilitzar mànegues per tasques de neteja, únicament es permet amb cubell i fregona.

La neteja de vehicles de manera particular només es permet si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de

les persones i dels animals.

Ompliment de piscines limitada a: reompliment de piscines amb sistemes de recirculació, 1r ompliment de

piscines de nova construcció.

Aplicar les mesures d’estalvi establertes en

els seus Plans d’ús eficient de l’aigua

s’estableixen uns percentatges de reducció

dels consums habituals, tal i com estableix el

Pla de Sequera de l’ACA que són:

Situació d’alerta: una reducció del 5% respecte del consum

habitual.

Situació d’excepcionalitat: una reducció del 15%

Situació d’emergència: una reducció del 25%

Ciutadania

Grans 

consumidors   

>7.000m3/any 

Gran consumidor Unitats 

Ajuntament de Barcelona (100% municipal) 1 

Participació municipal 51 

Públic no municipal 20 

Socio-sanitari 60 

Educació 29 

Esport 49 

Empreses privades 88 

Grans consumidors sensibles* 22 

Total 320 

 



Protocol Sequera Barcelona – Situació Alerta
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Parcs i Jardins Públics

Es deixaran de fer tota mena de plantacions, tant de gespes, planta de

temporada, arbustatge i arbrat. Només es podrà plantar aquells elements

vegetals de reposició que ja es trobin en estoc (i ja s’estiguin regant en viver).

El consum per al reg de la superfície verda, tant pública com privada, no haurà

de ser superior a 450 m3/ha/mes.

Reg en horari de 20 h a 8 h. Llevat de possibles eventualitats en espais

públics, per tal d’afavorir un millor aprofitament de l’aigua.

S’evitarà el reg en temps de pluja.

Neteja urbana
No es veurà afectada perquè actualment el 80% de l’aigua que s’utilitza per

baldejar ja és aigua del subsol, que és el que estableix el Protocol.

La neteja de vehicles en Han de disposar de sistemes de recirculació d’aigua.

establiments comercials



Protocol Sequera Barcelona – Situació Alerta
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Instal·lacions Esportives

El reg de camps esportius (públics i privats), es realitzarà amb la mínima quantitat

d’aigua potable. Consum inferior a 450 m3/ha/mes.

Reg en horari 20 h a 8 h.

Evitar en temps de pluja.

Ompliment de piscines limitat a: reompliment de piscines amb sistemes de

recirculació, 1r ompliment de piscines de nova construcció, piscines de capacitat

inferior de 500 litres per al bany dels infants en centres educatius (excepte piscines

amb aigua de mar).

Fonts de la ciutat

Fonts Beure: Cap afectació.

Fonts ornamentals: S’aturen els brolladors de 138 fonts de la ciutat (42% del total)

que són les que s’omplen amb aigua potable i que disposen de sistema de

recirculació per mantenir la qualitat de l’aigua del vas. Activació de camions

cisterna per reompliment amb aigua freàtica.



Balanç temporada de platges 2022

2022
INFORME DE LA
TEMPORADA DE PLATGES

DIRECCIÓ DE PLATGES, BCASA



1. Dades Generals de les platges



Balanç temporada de platges 2022. Disponibilitat de sorra

L’àrea total de les platges durant la temporada de banys del 2022 ha estat de 182,468 m2 un 4,5% menys que l’any 2021.

Les platges que s’han trobat en risc durant aquest 2022 han estat les de Sant Sebastià, Barceloneta, Mar Bella, Nova Mar Bella i

Llevant, les quals han presentat una amplada inferior, en algun punt, a 25 metres.

A la platja de la Barceloneta es va corregir l’estat de regressió mitjançant una aportació de sorres a l’inici de la temporada alta

provinents del dragatges del Port Olímpic (aproximadament uns 5.400 m3). A la platja de Sant Sebastià es procedí a l’aportació de

sorres des de la platja de Sant Miquel amb un volum superior a 8.300 m3.



Balanç temporada de platges 2022. Afluència i ús de les platges

La bonança meteorològica d’aquesta temporada i la fi de les restriccions ha motivat un augment de l’aforament de les platges respecte

la temporada passada. S’han recuperat els nivells prepandèmia del 2016.
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La temporada de platges 2022 s’ha estès del 9 d’abril al 25 de setembre.



Balanç temporada de platges 2022. Capacitat de càrrega de les platges

Malgrat l’àrea total de les platges durant la temporada de banys del 2022 ha estat un 4,5% inferior que l’any 2021 i l’elevat nombre

d’usuàries, mercès a la tecnologia dron s’ha pogut constatar que en cap cas s’ha superat la capacitat de càrrega de les platges.

Platja
Capacitat de càrrega 

(nº usuàries)

Llindar de càrrega superat al 

llarg de l’estiu

Sant Sebastià 4.197 No

Sant Miquel 4.392 No

Barceloneta 4.077 No

Somorrostro 6.514 No

Nova Icària 4.866 No

Bogatell 7.289 No

Mar Bella 4.480 No

Nova Mar Bella 2.818 No

Llevant 2.285 No



Balanç temporada de platges 2022. Enquesta de platges

Enguany el Servei d’Informació ha realitzat una enquesta representativa als usuaris de les platges.

La valoració global mitjana dels usuaris de

les platges és d’un 7,66. Una valoració molt

similar a l’esperada abans d’anar a la platja

(7,61), complint amb l’expectativa que

tenen les usuàries abans d’accedir-hi.

Augmenta la valoració global en 0,3 dècimes respecte l’any 2018 (darrer any que es disposa d’enquesta), el que suposa un punt

d’inflexió en la tendència a la baixa detectada en les darreres enquestes.



2. Els serveis de les platges



Balanç temporada de platges 2022. Neteja de les aigües de bany

El volum de residus recollits a l’aigua ha estat de 22,89 m3 i es manté la reducció respecte l’any 2018 quan van ser instal·lades les

pintes de retenció.



Balanç temporada de platges 2022. Neteja de la sorra

La quantitat de residus recollits a la sorra i papereres fins l’agost és de 791,8 kg.

La generació mitjana de residus durant la temporada ha estat de 0,16 kg per usuària. Un valor molt similar a l’any 2021.

Tot i així, s’ha detectat una lleugera reducció de presència de residus a la sorra respecte l’any 2021 i un lleu augment de l’ús de les

papereres de rebuig i d’envasos.
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Balanç temporada de platges 2022. Salvament i socorrisme

→ La presència del Servei de Salvament i Socorrisme és un dels més ben valorats per les usuàries, obtenint un puntuació de 9,18.

L’atenció que fa el servei obté una valoració de 8,9.

→ Les actuacions del servei de Salvament i Socorrisme s’han concentrat principalment en les prevencions i rescats.

→ Comparant amb la temporada passada, els rescats no han augmentat significativament malgrat el nombre de persones usuàries sí

que ho ha fet.

Mesos Prevencions
Assistències 

sanitàries
Rescats Acompanyament Evacuacions

Persones 

extraviades

Març 0 0 0 0 0 0

Abril 1.841 110 6 0 5 0

Maig 7.343 595 5 4 52 14

Juny 13.825 1.420 41 25 76 38

Juliol 18.592 1.511 16 48 59 58

Agost 21.132 1.498 25 21 31 67

Setembre 10.485 372 10 6 10 9

Total temporada 2022 73.218 5.506 103 104 233 186

Total temporada 2021 26.687 3.571 94 18 143 228



Balanç temporada de platges 2022. Servei d’assistència al bany

→ Augment notable del nombre d’usuàries del servei de bany assistit en els tres punts degut a les millores implementades a l’inici de

temporada.
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DESCRIPCIÓ TOTALS

BANYS MAR 5.686

BANY AMB CADIRA 3.459

WC 2.304

VESTUARI 2.544

TRANSFERENCIA 3.233

CAMINANT 2.169

HAMAQUES 3.592

SOCI SANITARIA 1.281

DUTXA 5.184

MATERIAL 1.747

ACOMPANAMENT AL BANY 1.088

ALTRES 7.324



Balanç temporada de platges 2022. Espai per a ciutadans amb gossos a la platja de Llevant

La presència de gossos a l’espai es manté al voltant dels 14.000 gossos, dels quals aproximadament el 70% provenen de la ciutat. Es

mantenen doncs, les tendències de l’any anterior.

La qualitat de la sorra s’ha mantingut amb paràmetres excel·lents durant la major part de la temporada exceptuant la darrera setmana

d’obertura on ha calgut activar la Fase II del protocol de contingència per concentracions elevades d’enterococs intestinals.

L’espai per a ciutadans amb gossos a la platja de Llevant rep una valoració de 8,61 a l’enquesta.



Balanç temporada de platges 2022. Servei d’informació de platges

Equip humà

→ Equip de 24 persones (13 homes i 11 dones).

→ 2 coordinadors i 22 informadors.

→ També han estat present durant la temporada, un responsable, una

tècnica i una persona de suport de campanyes.

Funcions principals

→ Aforaments.

→ Suport a l’operativa de platges.

→ Inspecció a guinguetes.

→ Informació ambiental i de serveis.

→ Informació de l’àrea de gossos.

→ Control de la qualitat de l’aigua marina.

→ Servei de punt lila.

98.163 total usuàries

107.370 missatges

El servei d’informació rep una valoració de 9,08 a l’enquesta als usuaris.



Balanç temporada de platges 2022. Servei d’educació ambiental

El Centre de la Platja (CdP) ha establert la seva programació en base a 6 eixos

principals: els moviments poblacionals, la biodiversitat, el residu zero, el canvi

climàtic, la maritimitat i les ciutats oceàniques.

EIX TEMATIC 
NOMBRE 

D'ACTIVITATS 
PARTICIPANT 

RECOLLIDES 

RESIDUS 
VOLUNTARIS 

(Abril)   5 260 

MOVIMENTS POBLACIONALS 

(Maig) 
11 179 7 402 

BIODIVERSITAT (Juny) 19 760 8 635 

RESIDU ZERO (Juliol) 24 337 8 370 

CANVI CLIMÀTIC (agost) 21 236 2 200 

MARITIMITAT (setembre) 15 112 2 160 

TOTAL 90 1624 32 2027 

 

Nou espai exterior a peu de sorra i

ampliació oferta al mes d’octubre.

Jornades destacades:

✓ Ultra Clean Marathon

✓ Platges sense Fum

✓ Mou-te pel clima

✓ World Cleanup Day



Balanç temporada de platges 2022. Servei de comunicació

→ Campanya de sensibilització i conscienciació “Compartim Barcelona” a nivell de ciutat, amb el clam de RESPECT a l’entorn de

Platges.

→ Nova senyalització i renovació de cartellera: normativa ZBF, punt lila, senyalització dels locals de Salvament i Socorrisme, pèrgoles

de bany assistit i activitats de dinamització, espai exterior del Centre de la Platja...

→ Web platges→ 255.255 número de pàgines visitades.

212.390 visites.

“Platges sense fum”, “Neteja”, “Respecte”, 

“Àrea de gossos”, “Espai natural”



3. Avaluació dels projectes estratègics i les novetats



Balanç temporada de platges 2022. Platges sense fum

El 29/07/2022 es va publicar l’anunci de l’aprovació definitiva de l’Ordenança per la qual es modifica l’Ordenança, de 27 de novembre

de 1998, sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona, per prohibir fumar a les platges de la ciutat.

Implantació

→ Desplegament del Servei d’Informació de Platges i nova campanya de comunicació.

→ Establiment d’un protocol d’actuació intern des de GUB per la fase de regulació.

→ Organització d’una jornada de sensibilització amb entitats ambientals i de salut.

→ Definició d’una nova metodologia de seguiment i implantació d’enquesta a les persones usuàries de les platges.

Resultats

→ El percentatge total de persones fumant durant la temporada ha estat del 0,97%.

→ Un 70% de les persones informades han deixat de fumar.

→ La valoració mitjana del projecte per part de les persones usuàries ha estat de 8,12.

→ El 68% de les persones usuàries coneixien el projecte majoritàriament per cartelleria i el

Servei d’Informació de Platges.

→ Un 72% de les persones usuàries han vist burilles a la sorra en els últims 15 dies,

principalment al costat del passeig i de les infraestructures de platja (probablement per l’ús

nocturn de les platges).



Balanç temporada de platges 2022. Punts liles

Implantació

Aquesta temporada s’ha posat en funcionament el Servei de Punt Lila a l’edifici de Bogatell en horari

diürn i, excepcionalment en horari nocturn, durant la revetlla de Sant Joan.

→ Elaboració del Protocol de funcionament del Punt Lila, amb l’equip de Feminismes i en

col·laboració amb tots els agents implicats.

→ Adequació de l’edifici de Bogatell com a punt fixe, amb la incorporació de material físic i digital,

fulletons informatius i nova senyalització.

→ Formació específica de les parelles itinerants i els coordinadors del PL per a la detecció i atenció

en casos de violència sexual i de gènere.

Resultats

→ Per Sant Joan es van realitzar només accions de sensibilització, concretament 1.061.

→ Durant la temporada, en horari diürn, s’han realitzat 3.475 accions de sensibilització (des de

l’obertura el 24/06 fins l’11/09). Les persones informades han estat en un 66% dones i un 34%

homes. Per franja d’edat, les persones entre 25-50 anys són les que han rebut més informació.

→ S’han registrat 10 activacions del PL de les que 6 han estat assessoraments, 1 derivació i 3

intervencions.

→ A nivell perceptiu, la valoració de la incorporació del Punt Lila ha estat molt positiva per part de les

persones usuàries. Gran part d’elles desconeixien l’existència dels Punts Liles.



Balanç temporada de platges 2022. Grup de treball per a la millora de la nit de Sant Joan

→ La celebració de la revetlla de Sant Joan a les platges ha transcorregut de manera satisfactòria respecte els indicadors analitzats.

→ Per tot els àmbits de treball s’han detectat punts forts en el seu desenvolupament, però també punts febles que caldrà abordar a

través de noves mesures o la incorporació de les oportunitats de millora detectades.

→ El treball preventiu i coordinat del GT s’ha valorat molt positivament i es considera cabdal donar-ne continuïtat per garantir la

millora contínua en el desenvolupament de la revetlla.



Balanç temporada de platges 2022. Decret d’usos esportius

→ L’ús esportiu a les platges de la ciutat s’ha mantingut a nivell elevats, tant amb els esports de sorra com els de mar.

→ Pendent aprovació definitiva Decret de regulació i ordenació dels usos esportius a les platges.

→ Anàlisi de l’impacte de gènere en els esports a les platges.



Balanç temporada de platges 2022. Desplegament pilot del servei de drons

Desplegament prova pilot d’innovació tecnològica pel comptatge eficient i objectiu de persones usuàries a les platges.

→ Els objectius principals que ha cobert aquest desplegament han estat:

→ La millora molt significativa del sistema per estimar l’aforament de persones a platges, especialment en moments de

gran afluència. Un cop calibrat, el sistema ha aportat dades molt fiables i amb gran celeritat.

→ Determinar i evitar la superació de la capacitat de càrrega de les platges, d’acord al que estableix la Llei 8/2020 de 30 de

juliol de protecció i ordenació del litoral, mercès a la rapidesa del sistema en la realització dels comptatges.

→ La identificació de patrons d’ús espai-temporals i optimitzar la gestió de l’aforament.



Balanç temporada de platges 2022. Altres

→ Certificació BIOSPHERE i SAFE TRAVELS. A finals de l’any 2021 es van

obtenir les dues certificacions per les platges de Barcelona, però és un procés

que cal seguir treballant any a any fins a la propera recertificació que serà al

2024.

→ És consolida el nou ACCÉS DE LLEVANT. La finalització de les obres a finals

de 2021 ha permès tenir operatiu el nou accés per aquesta temporada 2022.

L’ús que s’ha observat del nou accés, confirma la gran necessitat que en tenien

els veïns de la zona i els usuaris de l’espai de ciutadans amb gossos.

→ ENDERROC edifici espigó de Bac de Roda. El mes de setembre s’ha dut a

terme l’enderroc de l’edifici situat a l’espigó de Bac de Roda com una acció més

d’adaptació al canvi climàtic que fa la ciutat.



Seguiment del pressupost 2022

REVISIÓ del COMPTE de PÈRDUES I GUANYS 2022 de BCASA
(en milers d’euros)
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Precs i preguntes

Consell d’Administració de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA
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