La transformació digital de les platges de la
Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
Anna Grau
Smart Cities Manager a Doxser
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Oportunitat de
transformació digital de
les platges
Com intervé la tecnologia en els nous models de platja

o Atreure més turistes
o Millorar l'experiència de les persones durant tot el viatge
o Gestionar l'afluència de visitants que ocupen l'espai públic.

sostenibilitat

accessibilitat

seguretat
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Una platja intel·ligent o innovadora és aquella que fomenta el
creixement econòmic i sostenible del turisme familiar a la platja,
estimula una millora en l’atenció dels seus serveis turístics, optimitza
els recursos disponibles i la seva gestió, vetlla per un entorn segur i
promou un turisme modern, cívic i respectuós amb el medi ambient,
utilitzant les noves tecnologies com facilitadors d’aquesta
transformació.
Una platja intel·ligent aprofita les dades generades dels dispositius
tecnològics per transformar-les en coneixement i valor afegit als seus
usuaris i així, anar cap a models d’intermediació àgils, accessibles i
personalitzats a les necessitats del turisme de la zona.
Font Pròpia
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Definició de l’objectiu de
les meves platges
Quin problema volem donar
resposta?

Anàlisi

Implantació

Anàlisi de partida
Gestió de la platja
Estudi de les eines
tecnològiques

Solucions de mercat que
donin resposta als problemes
i reptes identificats.

Resultats
Fonts de dades
Processos i anàlisi
Publicació de les dades

Per on comencem?
Com realitzar la transformació cap a un model de platja
intel·ligent
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Agraïment als participants en l’anàlisi
a la Costa Daurada i Terres de l’Ebre
Principals trets del turisme familiar i detecció dels projectes d’innovació existents a la
Costa Daurada i Terres de l’Ebre.
6 municipis amb 15 platges URBANES:
La platja urbana pertany o molt propera al casc urbà. Oferta extensa de serveis,
tenen, donat la seva ubicació els aforaments més densos.
•
Cunit: 2 urbanes
•
Altafulla: 1 urbana i 1 semi-urbana
•
Calafell: 3 urbanes
•
Cambrils: 4 urbanes i 5 semi-urbanes
•
Vila-seca: 2 urbanes
•
Roda de Berà: 3 urbanes i 1 semiurbana
2 municipis amb 4 platges SEMIURBANA:
Les platges semi-urbana no es troben al nucli urbà del municipi, ni a la zona
més activa econòmicament, tot i això tenen un entorn amb cert grau
d’urbanització, generalment residencial. Aquestes platges tenen una oferta de
serveis limitada, ja que els fluxos de visitants són menors i els usuaris valoren
un ambient més tranquil.
•
El Perelló: 1 urbana i 2 semi-urbanes
•
El Vendrell: 2 semi-urbanes i 2 urbanes
8 municipis amb 38 platges URBANES/SEMIURBANES i 30 platges NATURALS:
Les platges naturals es troben en un entorn no urbanitzat, un estat privilegiat
ja que no han estat explotades comercialment i mantenen una riquesa natural,
l’oferta de serveis és casi nul·la degut a la seva difícil accessibilitat, o voluntat
d’autoritats pertinents per a la seva conservació.
•
Ràpita: 8 urbanes i 1 natural
•
Salou: 6 urbanes, 1 semi-urbana i 2 naturals
•
Vandellòs de l’Hospitalet: 1 urbana, 2 semi-urbanes i 1 natural
•
Mont-roig del Camp
•
L’Ametlla de Mar: 7 urbanes i 16 naturals.
•
L’Ampolla: 5 urbanes, 1 semi-urbana i 4 naturals.
•
Creixell: 1 urbana
•
Tarragona: 2 urbanes, 4 semi-urbanes i 5 naturals
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Principals necessitats i
reptes del turisme familiar
Per la

platja urbana i semi-urbana.

necessitats

reptes
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Principals necessitats i
reptes del turisme familiar
Per la

platja natural.

necessitats

reptes
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Model de maduresa de les
platges de la Costa
Daurada i Terres de l’Ebre

o Dels 30 trets de transformació digital*, es determina
una cobertura total del 87%.
o Dels 17 municipis participants, tots incideixen en els
set estadis de maduresa tecnològica. Fins i tot per
aquell estadis tecnològics amb menor cobertura, com ara el E6
– Extreure patrons i perfilatge del turisme – les platges adrecen
un 28% de tots els trets que el composen.

o Al mateix temps, d’entre 16 i 21 municipis han assenyalat
que compten:
o Dades del turisme més afí a les seves platges,
o disposen de fonts d’informació i
o tenen una interlocució amb agents rellevants
consolidada.
o Gestió dels residus i neteja en base a les dades
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Model de maduresa de les
platges de la Costa
Daurada i Terres de l’Ebre
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Interessos en
transformació digital a les
platges
platges urbanes

platges naturals
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Megatendències
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Full de ruta per la Costa
Daurada i Terres de l’Ebre
Com intervé la tecnologia en els nous models de platja

EIXOS ESTRATÈGICS

EIX 1: FAMÍLIA.
EIX 2: SEGURETAT.
EIX 3: ACCESSIBILITAT.
EIX 4: SOSTENIBILITAT.

Elements clau per la generació de
l’Ecosistema d’Innovació
1. Ampliar el número de municipis a la plataforma TurisTIC
2. Connectar a les platges amb les empreses proveïdores
3. Establir sinergies a àmbit del Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona.
4. Augmentar les ajudes als municipis per adherir-se al programa
i estratègia global
5. Disseny d’un CRM de gestió de la xarxa de municipis i
platges, per dotar-los d’una major agilitat.

EIX 5: GESTIÓ INTEL·LIGENT I OBERTA.
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Full de ruta per la Costa
Daurada i Terres de l’Ebre
Com intervé la tecnologia en els nous models de platja

PROGRAM DECK GENÈRIC
Costa Daurada i Terres de l’Ebre

13

Full de ruta per la Costa
Daurada i Terres de l’Ebre
Com intervé la tecnologia en els nous models de platja

Aixecament de recomanacions i propostes
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Moltes gràcies per la vostra atenció!
Us convidem a rebre aquest assessorament i full de ruta per les platges del vostre
municipi amb l'assessor en tecnologia Pedro Lisbona.
Contacteu amb ell a l’adreça de correu plisbona@dxadvisors.eu
Altrament, ompliu el formulari del següent codi QR:
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