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52. QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY DE LES PLATGES 
 

Objectiu  
 
Obtenir el percentatge de platges que compleixen els requisits de la Directiva d’Aigües de Bany y el 
nombre de dies de tancament de cada platja. 
 
Conceptes 
 
Entenem com a aigües de bany qualsevol element d’aigües superficials on es prevegi que puguin 
banyar-se un número important de persones o existeixi una activitat propera relacionada 
directament amb el bany i en el que no existeixi una prohibició permanent de bany ni que hagi 
formulat una recomanació permanent de abstenir-se del mateix i on no existeixi perill objectiu per 
el públic. [Reial Decret 1341/2007. Art 3º. BOE] 
 
La classificació en quant a qualitat d’aigües de bany segueix els paràmetres i l’avaluació de l’annex I i 
l’annex II del Reial Decret 1341/2007. 
 
Tipus 

 
Indicador mediambiental 

 
Disponibilitat de dades 
Dades Font 

 
Període de 
referència Mesura  Act Op Nom Codi 

1. Percentatge 
de platges que 
compleixen els 
requisits de la 
Directiva 
d’Aigües de 
Bany  

  
 

X 

 
 
Control sanitari de 
les aigües de bany 
del litoral 

  
 

  
18 301 008 

 
Direcció general 
de salut pública i 
participació. 
Conselleria de 
Salut i Consum. 

 
 

1999-2008 

 
2. Nombre de 
dies de 
tancament de 
platja 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

* 

 
 

- 

 
 
Pendent 

 
 

Escala de dades 
Mesura 
 

Escala espaial Escala temporal Unitats 
Idònia Disponible Idònia Disponible 

 
 
1 

C.A. X Anual X 
(Temporada turística)

 
 
 

Percentatge 
Illa X Mensual X 

(Abril – Octubre)
Platja X  

Quinzenal 
X 

(final Abril – principis  
Octubre)

2 C.A. X Anual   
Nombre de dies Illa X Mensual  

Platja X Quinzenal  
Metodologia 
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Mesura PASSOS RESULTATS 
1 A  

Cercar informació sobre les anàlisis de 
qualitat d’aigua de les diverses platges. 
 

Qualificació de les aigües de bany del litoral de 
Menorca (1999-2008) (Finestra ‘1.a’ de l’arxiu 
’52.qualitat de platges.xls’) 
Percentatge de compliment de la Directiva 
d'Aigües de Bany. Menorca (1999 - 2008) 
(Finestra ‘1.a’ de l’arxiu ’52.qualitat de platges.xls’) 

2 A  
Cercar informació sobre els dies de 
tancament de les platges i les causes.  

 
** 

Comentaris 
 
* Aquesta mesura no es té definida dintre del inventari estadístic de les Illes Balears 2010-2013 i és 
per això que no es pot identificar amb un codi específic. 
 
** La mesura “nombre de dies de tancament de platja” queda pendent ja que no s’han trobat dades. 
 
Per al càlcul de totes les mesures descrites s’ha recopilat i tractat la informació sobre la classificació 
de compliment dels punts de mostreig, seguint els criteris de classificació establerts en el Reial 
Decret 734/1988 (1999-2007) i el Reial Decret 1341/2007 (any 2008). 

 
S’han utilitzat les dades i la presentació d’aquestes a partir de la metodologia del OBSAM. 
 
El fet de que les dades sobre la mesura 2 (dies de tancament de platges) no consti com a operació 
estadística ni com a activitat estadística ens indica que hi ha una mancança. Seria molt positiu que 
aquesta dada entrés a formar part de la planificació estadística.  
 
Canvis del Dictamen: 
- Anàlisi d’idoneïtat: Es convenient la revisió del valor del criteri “disponibilitat de les dades” 

perquè les dades del nombre de dies de tancament de platja no té una disponibilitat de 3. Seria 
més adequat donar-li un valor de disponibilitat de 2 o 1. 

- Canvi de nom del indicador: Tenint en compte les mesures del indicador s’ha cregut convenient 
detallar més el títol. De “Qualitat de platges” es passa a “qualitat de les aigües de bany de les 
platges”.  

 
Referències 
 
Bolletí Oficial de l’Estat (26 octubre 2006), núm. 257 
www.obsam.com 

 
  


