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» Dossier de Premsa 

24 de maig de 2018 

 

www.barcelona.cat/premsa 

Barcelona inicia la temporada alta de bany 

 

 
 

» L’Ajuntament de Barcelona impulsa un nou model de gestió de les 

platges de la ciutat, la Taula Tècnica de Platges 
 

» El Pla d’Acció de Platges 2018 recull 77 accions, 39 de les quals 

s’implementaran durant la temporada de bany 
 

» Les accions s’orienten a la redefinició de l’ocupació dels serveis 

actuals, promoure els usos propis del litoral, donar uns serveis de 

qualitat i considerar i transmetre que les platges són un espai 

natural de la ciutat 
 

» Des del 26 de maig els serveis municipals estan a punt per la 

temporada alta de bany per al gaudi de la ciutadania i dels banyistes 
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» Nou model de gestió de les platges de la ciutat 
 

L’Ajuntament de Barcelona, de forma consensuada amb tots els agents que intervenen en la 

gestió de les platges, davant la nova realitat ambiental, social i econòmica de la ciutat i en el marc 

de les noves exigències europees i mediterrànies sobre gestió integrada de zones costaneres, i 

d’altres aspectes com el canvi climàtic o la gestió dels ecosistemes, ha impulsat la creació de la 

Taula Técnica de Platges, com una eina permanent de coordinació i seguiment de la gestió de 

les platges de Barcelona. 

 

L’objectiu principal ha estat elaborar un Pla d’Acció de Platges 2018 que  recull 77 accions, 39 

de les quals s’implementaran durant la temporada de bany (març-setembre), i un primer 

esborrany d’una estratègia de gestió integral 2020-2030, a partir de la definició de 6 grans reptes: 

 

1. Aconseguir un litoral més naturalitzat i protegir els seus hàbitats i la seva biodiversitat. 

2. Millorar l’accessibilitat a les platges i garantir una bona comunicació entre platges i 

amb tota la ciutat. 

3. Augmentar la seguretat de les platges a través de la millora dels procediments 

d’intervenció dels serveis de seguretat i salvament. 

4. Desenvolupar activitats més compromeses i avançar cap a un model d’activitats i usos 

més propis de les platges i que es desenvolupin de forma respectuosa amb l’entorn. 

5. Dotar la franja litoral d’infraestructures i serveis més òptims per tal de reduir la pressió 

sobre l’espai de platja, i reordenar els usos i activitats existents i emergents, sempre 

sota una òptica de sostenibilitat. 

6. Establir els mecanismes municipals i recursos necessaris per realitzar una òptima 

gestió de l’espai litoral de la ciutat, tan a nivell de planificació com d’operativa. 

 

 

Per desenvolupar aquests reptes, des de la gestió de platges es treballa en aconseguir: 

 

 Redefinir l’ocupació dels serveis actuals i potenciar els propis del litoral. 

 Donar uns serveis de qualitat a la ciutadania. 

 Identificar les platges com a espai natural de la ciutat. 
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Usuaris a les platges 

 

L’increment d’usuaris confirma la tendència a un augment d’ocupació de les platges, i per tant, a 

una possible saturació d’un espai fràgil i vulnerable. 

 

 

Platja 

Sorra platja  

(m2 disponibles, 

maig 2016) 

Afluència 

usuaris 2016 

(persones/ dia) 

m2/usuari 

temporada bany 

2016 

Sant Sebastià i Sant Miquel  34.530 10.944 3,16 

Barceloneta  19.096 2.806 6,90 

Somorrostro  35.441 3.585 9,89 

Nova Icària  24.362 2.898 8,41 

Bogatell  43.320 3.182 13,61 

Mar Bella  25.295 1.934 13,08 

Nova Mar Bella  18.564 2.052 9,05 

Llevant  16.765 3.390 4,95 

Total  217.373 30.791 7,06 

Càlculs en base l’enquesta de platges de 2016 

 

 

Si tenim en compte el que recomana la bibliografia científica segons la qual el valor òptim de 

disponibilitat de sorra per a les persones estaria a partir de 8 m2 i que a partir de 4 m2 hi ha 

saturació, amb les dades de les darreres enquestes de platges (2016), les platges de Sant 

Sebastià i Sant Miquel estan per sota d’aquest llindar de saturació i les platges de Barceloneta i 

Llevant estan vorejant el llindar. 

 

Per equilibrar aquesta situació, cal adequar les activitats i usos a les característiques de l’espai, 

fomentant les activitats pròpiament marítimes i respectuoses amb el medi ambient, amb la 

restricció del número de permisos d’activitats en temporada alta i el nombre de llicències 

d’ocupació temporal. 

 

Aquest estiu, s’elaborarà una nova enquesta que permetrà recalcular els ratios d’ocupació, 

incloent la superfície alliberada amb la nova reestructuració dels serveis de les platges. 

 

L’enquesta de Platges de Barcelona, realitzada pel Departament d’Estudis d’Ocupació cada dos 

anys, ha esdevingut una potent eina per obtenir dades sobre l’ocupació i el grau de satisfacció 

dels usuaris i per millorar la planificació de les actuacions a les platges de la ciutat.   
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Enguany, l’enquesta tornarà a incloure una sèrie de preguntes que permeten avaluar altres 

aspectes com els hàbits de mobilitat dels usuaris i els modes de transport que preferentment 

utilitzen per arribar a les platges. 

 

També, incorpora dues preguntes addicionals, una que permetrà avaluar en quin grau els usuaris 

de les platges perceben aquest espai com un entorn natural i planificar noves mesures per dotar 

el litoral de la ciutat amb elements naturals propis. I una altra, per conèixer l’opinió dels usuaris 

sobre la nova obligatorietat d’utilitzar gots retornables a les guinguetes de les platges per tal de 

reduir la generació de residus i l’impacte ambiental que suposa l’ús d’envasos d’un sol ús a les 

platges. 

 

Dins del marc del conveni de col·laboració establert entre l’Ajuntament de Barcelona, Parcs i 

Jardins i el CSIC - Institut de Ciències del Mar, s’està realitzant un estudi que permeti, a través 

de les imatges obtingudes per monitoratge, fer un seguiment dels rangs d’ocupació de les platges 

i establir eines que ajudin a regular l’afluència de les mateixes. Actualment aquest model està en 

fase de proves. 

 

 

Serveis de qualitat a la ciutadania  

 

El front litoral de Barcelona compta amb 4,5 quilòmetres de platges urbanes que van des de Sant 

Sebastià fins a la zona de banys del Fòrum, un espai natural cada vegada més utilitzat. 

 

La bonança del clima mediterrani fa que les platges de la ciutat puguin ser utilitzades al llarg de 

tot l'any per fer-hi tot tipus d'activitats, si bé és cert que la major demanda es produeix a partir de 

la primavera i, sobretot, durant els mesos d'estiu. És al llarg d'aquest període que l'Ajuntament 

ha d'equipar i dotar les platges de serveis per tal que es puguin utilitzar com a espais de solàrium 

i bany que compleixin totes les garanties possibles en termes de seguretat, salvament, 

assistència sanitària i ambientals.  

 

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa des del 26 de maig i fins al 16 de setembre, la 

temporada alta de bany amb l’activació dels serveis municipals vinculats al litoral barceloní, en 

horari extensiu, de les 10:30 hores a les 19:30 hores en tots els locals. Del 17 de setembre i fins 

el 30 de setembre es reprenen els horaris de temporada mitja.  

 

Els serveis i equipaments s'activen en funció de l'afluència i les necessitats de cadascun dels 

dos períodes en què es divideix la temporada de bany. Així, durant la temporada mitjana els 

serveis i equipaments varien en funció de si és dia feiner o cap de setmana i de les condicions 

meteorològiques, i durant la temporada alta s'ofereixen diàriament.  
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Les platges com Espai Natural 

 

Les platges de Barcelona formen part del patrimoni natural de la ciutat. Cal tenir present que la 

realització de certes activitats en aquest espai pot contribuir al deteriorament de la qualitat de les 

aigües, els fons marins i, per tant, de l’hàbitat de nombrosos organismes marins, en aquest sentit, 

l’Ajuntament inicia una sèrie d’accions per tal d’avançar en la percepció del litoral com a espai 

natural i protegir els seus hàbitats i la seva biodiversitat: 

 

 S’està instal·lant una nova senyalització a totes les platges incloent informació sobre 

l'ecosistema marí i bones pràctiques per reduir la introducció de deixalles al mar. 

 

 S’ha abalisat amb boies l'illa artificial de l'espigó del Bogatell per a protegir el Corb Marí 

Emplomallat. 

 

 Totes les guinguetes de platges i activitats de restauració sota concessió/ llicència de 

l'Ajuntament utilitzaran a partir de l’1 de juny gots reutilitzables, acostant l’estratègia del 

residu zero a les platges, basada en la prevenció, la reducció de generació de residus, la 

reutilització, la recollida selectiva i la coresponsabilitat ciutadana, de manera que aquesta 

s'impliqui en una òptima gestió dels residus  

 

I tot plegat tenint present la màxima de l'estratègia del Residu Zero: el millor residu és aquell que 

no es genera. 

 

Menció especial mereix la problemàtica dels miocroplàstics a les platges, ja que molts dels 

residus que es generen a les platges no són biodegradables. Els plàstics són els més perillosos, 

doncs es tracta d’un residu que es manté invariable durant molt de temps i que a resultes de 

l’acció mecànica de les onades i la radiació ultraviolada poden fragmentar-se en fibres 

microscòpiques, anomenades microplàstics.  

 

Aquesta fragmentació facilita la incorporació de substàncies tòxiques a la xarxa tròfica, generant 

un gran risc per a la flora i la fauna marina i per als éssers humans, que basen la seva dieta amb 

organismes marins exposats a aquesta contaminació. 

 

És per això cal evitar l’ús d’envasos d’un sol ús i utilitzar en tots els casos les papereres. 
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» Els serveis municipals preparats per a la temporada alta 

de bany a les platges de la ciutat 
 

Calendari temporada de bany a Barcelona 2018 

 

 
 

 Temporada Mitja 

 Horari: 10:30 hores  a 18:30 hores. 

Tots els equipaments destinats a salvament i socorrisme de les platges estan oberts al públic.   

  
 Temporada Alta 

 

 

 

L’horari d’atenció al públic és de 10:30 hores  a 19:30 hores en tots els locals. 

 

 

L’Ajuntament de Barcelona ofereix els següents serveis a les platges de la ciutat: 

 

Platges equipades amb 117 lavabos públics, 97 dutxes i 15 guinguetes  

 

Els lavabos públics i les dutxes de totes les platges del litoral barceloní, així com les guinguetes 

reprenen el seu servei. Els usuaris de les platges disposen de 117 lavabos públics, 29 dels quals 

són adaptats. Durant la temporada alta de banys i fins al 17 de setembre, els lavabos públics 

funcionaran de les 10:30 hores a les 21:00 hores. Els usuaris de les platges també disposaran 

de 97 dutxes, a més de servei de gandules i para-sols vinculats al servei de guinguetes. 
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Estaran obertes les 15 guinguetes instal·lades a les platges. Els horaris són de les 9:00 hores i 

fins a la mitjanit en el cas de les ubicades a Ciutat Vella; i de les 9:00 hores a les 2:00 de la 

matinada, en el cas de les del districte de Sant Martí. 

 

Les guinguetes de platja presten el servei de guingueta-bar amb una terrassa autoritzada de 100 

m2 de les quals, 12 guinguetes-bar són packs de guinguetes, més el servei de gandules i para-

sols que poden donar servei a uns 50 m al seu voltant. 

 

I, les altres 3 guinguetes que no disposen de servei de gandules i para-sols estan situades entre 

les platges de Sant Sebastià i Sant Miquel, entre el Club Natació Barceloneta i la Plaça del Mar. 

 

Totes les llicències de les platges de Barcelona, s'han iniciat de nou per concurs públic aquesta 

temporada 2018, i per tant, respon al nou model de gestió de les platges de la ciutat, que pretén 

avançar cap a un model d’activitats i usos més propis dels espais costaners i que es desenvolupin 

de forma respectuosa amb l’entorn, així, s’han restringit el número de permisos d’activitats en 

temporada alta i el nombre de llicències d’ocupació temporal. 

 

 

Reducció de l’ocupació de la sorra 

 

En aquesta línia de treball, s’ha reduït el nombre de guinguetes un 25 %, eliminant una guingueta-

bar de la platja de Sant Miquel i reduït les llicències de gandules i para-sols entre les platges de 

Sant Sebastià i de Sant Miquel, les platges amb major saturació.  

 

D'altra banda, en platges com Barceloneta, Somorrostro, Nova Icària, Mar Bella, Nova Mar Bella 

i Llevant també s'han reduït el servei de guinguetes, gandules i para-sols, amb una reducció total 

d’un 50 % de gandules i un 75 % de para-sols. 

 

 2017 (unitats) 2018 (unitats) Reducció 

Guinguetes 20  15 25 % 

Gandules 2.300 1150 50 % 

Para - sols  2.300 575 75 % 

 

 

 

 

En efecte, es pot comprovar que l’espai disponible a platges com Sant Sebastià i Sant Miquel o 

Nova Mar Bella, ha augmentat considerablement. Per exemple, la platja de Sant Sebastià i Sant 
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Miquel ha passat de tenir un 11,19% de la seva sorra ocupada per serveis al 2016, a un 3,36% 

al 2018. 

 

Platja 
% sorra ocupada/ 
sorra disponible* 

2016 

% sorra ocupada/ 
sorra disponible* 

2017 

% sorra ocupada/ 
sorra disponible* 

2018 

Sant Sebastià i Sant Miquel  11,19 6,71 3,36 

Barceloneta  3,02 3,02 3,02 

Somorrostro  3,24 3,24 3,24 

Nova Icària  8,27 5,51 5,51 

Bogatell  4,87 4,87 4,87 

Mar Bella  7,99 7,99 3,20 

Nova Mar Bella  9,88 3,53 4,23 

Llevant  8,04 8,04 3,21 

Total  7,1% 5,4% 3,8% 
* Dades de superfície calculades l’any 2016 

 

 

També, per ordenar, facilitar i dinamitzar el desenvolupament d’activitats nàutiques i esportives 

d’aigua, s’ha habilitat un nou canal de sortida d’embarcacions a la Barceloneta. 

 

Les activitats esportives de Voleï Platja organitzades per entitats privades o per entitats sense 

ànim de lucre que abans se celebraven durant la temporada de bany, s’ha acordat realitzar-les 

d’octubre fins a Setmana Santa, fora de la temporada alta. 

 

Aconseguir unes platges millor connectades 

 

El Pla d’Acció de Platges 2018, preveu accions per millorar l’accessibilitat a les platges i garantir 

una bona comunicació entre platges i amb tota la ciutat, entre les quals destaquen: 

 

 Vincular el web de platges al web de mobilitat sostenible. 

 Regular la circulació dels vehicles de mobilitat personal i els ginys a les rutes establertes, 

la circulació per les voreres està prohibida mitjançant l’ordenança de circulació de 

vianants i vehicles. 

 Millorar l’accessibilitat dels ciclistes al front marítim: desenvolupament d’actuacions de 

millora als carrils bici existents al barri de la Barceloneta, creació d’un nou carril bici a l’eix 

Passeig Colon i millora a l'esplanada del passeig marítim a la zona de Sant Martí per tal 

de donar continuïtat al carril bici i al circuit de vianants 

Més equipaments per garantir l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda 

i espais per a la pràctica de l’esport 
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La platja de Llevant se suma enguany a les platges de Barceloneta, Nova Icària i zona de banys 

del Fòrum oferint el servei de suport al bany que s’activa a partir de l’1 de juny. Són àrees amb 

caseta vestidor, cadires amfíbies, grua elevador, armilles salvavides i para-sols. Es compta amb 

personal tècnic especialitzat que ofereix suport a les persones amb mobilitat reduïda per entrar i 

sortir del mar i poder així gaudir del bany. 

 

Les platges de Barcelona compten amb serveis per tal que siguin accessibles per a persones 

amb mobilitat reduïda, en favor d’un espai públic de qualitat i d’uns serveis municipals a l’abast 

de tothom. Els serveis que s’ofereixen són: reserves d’aparcament amb itineraris accessibles fins 

a la platja seca, senyalització i informació visual i tàctil, lavabos adaptats, passeres de fusta fins 

a la zona humida i dutxes adaptades amb cadires i transport públic adaptat. 

 

Aquest servei, amb una alta valoració dels usuaris, té els següents horaris. 

 

El període d'atenció als usuaris és: 

 

 mes de juny: caps de setmana i festius 

 de l'1 de juliol al 16 de setembre: tots els dies de la setmana 

 segona quinzena de setembre: caps de setmana i festius 

 

L’horari d'atenció al públic és: 

 

 Platja de la Barceloneta: matins d'11 a 14 hores i tardes de 16 a 19 hores 

 Platja de la Nova Icària: matins d'11 a 14 hores i tardes de 16 a 19 hores 

 Zona de Banys del Fòrum: matins d'11 a 14 hores 

 Platja de Llevant : matins d'11 a 14 hores 

 

 

Les platges de Barcelona disposen de circuits gimnàstics amb aparells de fitness i lúdics a l'aire 

lliure per a la pràctica esportiva, com el voleibol, camps amb cistelles de Korfball, entre d’altres. 

 

Són un servei d'accés lliure i gratuït que ofereix l'oportunitat de fer esport a tothom i en qualsevol 

moment del dia 

 

 

 

 

Atorgament de banderes blaves 
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La Bandera Blava és un distintiu que atorga l'organisme europeu FEE (Fundació per a l'Educació 

Ambiental), entitat privada constituïda i representada per l’ONG ADEAC (Associació d'Educació 

Ambiental i del Consumidor). Es tracta d’un guardó que ha de sol·licitar any rere any el consistori 

i que reconeix les platges que compleixen una sèrie de criteris quant a informació ambiental i 

educació per a la sostenibilitat, qualitat de les aigües de bany, gestió ambiental i 

desenvolupament sostenible, i seguretat, serveis i instal·lacions. 

 

El període d’avaluació per concedir la bandera blava d’enguany correspon al període 2014-2017. 

Aquest interval compren dues temporades especialment plujoses (2014 i 2017) i això és el que 

fa que en el còmput d’enguany només s’hagi arribat a la qualificació de la qualitat de l’aigua Bona 

en les platges de la Nova Icària, Somorrostro i Barceloneta (vegeu Taula adjunta). Per sol·licitar 

la bandera blava cal que la qualificació de la qualitat de l’aigua sigui Excel·lent. 

 

 

Platja 
Qualitat aigües de bany 

2014 2015 2016 2017 

Zona de banys 
del Fòrum 

Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent 

Llevant Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent 

Nova Mar Bella Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent 

Mar Bella Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent 

Bogatell Bona Excel·lent Excel·lent Excel·lent 

Nova Icària Bona Excel·lent Excel·lent Bona 

Somorrostro Bona Excel·lent Bona Bona 

Barceloneta Bona Excel·lent Excel·lent Bona 

Sant Miquel i 
Sant Sebastià 

Bona Excel·lent Excel·lent Excel·lent 

 

 

Aquest fet, no s’ha de relacionar, en cap cas, amb una disminució de la qualitat de l’aigua de 

bany de les platges de la ciutat. En realitat, es tracta d’un fenomen fortuït fruit de les 

característiques del règim de precipitacions que va tenir lloc durant el període en que s’ha calculat 

la qualitat de les aigües de bany per sol·licitar el guardó. 

 

Les aigües de les platges sense bandera blava tenen una qualitat d’aigua excel·lent, ho 

confirmen, els resultats de les darreres analítiques de l’ASPB del 2018 que demostren que 

aquests platges gaudeixen actualment, i segons el que estableix la Directiva 2006/7/CE, d’una 

qualitat sanitària excel·lent. 

 

Totes les platges de Barcelona disposen de certificació ISO 14.001 des del 2003, que indica que 

compleixen l’estàndard internacional en qüestions de medi ambient amb la implantació de 

mesures com la bona gestió dels residus, l’analítica de la qualitat de la sorra i l’aigua, els 
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limitadors acústics instal·lats a les guinguetes, entre d’altres. Unes banderes blanques situades 

al llarg del litoral informen a la ciutadania d’aquesta certificació. 

 

 

Reforç de les tasques de neteja de la sorra a les platges  

 
A banda del servei de neteja de la sorra, que funciona durant tot l’any, per la temporada de bany 

es posen en funcionament també els serveis de neteja de l’aigua i el del manteniment del litoral. 

El servei municipal de neteja reforça les tasques a les platges atenent a l’increment d’usuaris i la 

posada en marxa de serveis i equipaments de la franja litoral de la ciutat. 

 

El dispositiu de neteja incorpora brigades en tres torns, quintuplica el nombre de papereres a la 

sorra a totes les platges –rebuig i envasos- que passen de les 50 a les 274 papereres per a tota 

la temporada, mitja i alta, i facilita a les guinguetes el servei de recollida selectiva en les cinc 

fraccions de residus. Les papereres dobles instal·lades a les zones dures pavimentades i als 

accessos tenen una capacitat de 220 litres (són dues cistelles de 110 litres cadascuna), per 

facilitar la disposició de residus a càrrec dels banyistes. Les papereres normals tenen una 

capacitat de 70 litres. 

 

El servei de neteja a les platges en temporada alta es fa diàriament entre els dies 1 de juny i 30 

de setembre, inclosos els diumenges i dies festius. Per dur a terme aquestes tasques, es destinen 

26 equips de treball amb 43 operaris, -matí, tarda i nit- i s’utilitza 17 vehicles, que realitzen les 

tasques següents: 

 

 Buidat de papereres i escombrada manual de la sorra diàriament amb 7 equips: 4 en torn 

de matí i 3 en torn de tarda. 

 Recollida de bujols de les guinguetes: es fa diàriament amb un equip en torn de tarda. 

 Garbellat mecànic de la sorra de la platja: es duu a terme diàriament en torn de nit. 

 Serveis de neteja i el reg amb aigua de les zones pavimentades i porxos: un equip diari 

en torn de nit. 

 

Aquest servei de neteja està reforçat amb el desplegament de 274 papereres subministrades per 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 

 

 

 

 

Neteja de la superfície del mar de les aigües litorals amb tres barques municipals  
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L’Ajuntament de Barcelona activa també el servei de neteja de la superfície de les aigües litorals 

amb les tres embarcacions, una Pelicà i dues Ona Safe. És una embarcació “verda” que compta 

amb un para-sol amb plaques solars de 140 watts i controladora solarix PRS2020 que 

subministren energia a dos grups de bateries independents que donen durant ¾ d’hora potència 

de règim de treball a l’embarcació i són impulsades per gas natural liquat per reduir la 

contaminació ambiental. El servei es realitzarà diàriament fins al 25 de setembre. 

 

El volum i la tipologia de residus retirats de la superfície de l’aigua varia en funció de les 

condicions climatològiques (episodis de pluja o vent), els corrents i marees, els abandonaments 

incívics de brossa al mar, fuites de fuel d’embarcacions o les restes vegetals provinent de les 

rieres. Les embarcacions tenen capacitat per realitzar treballs de neteja a voramar, en una franja 

de 0 a 926 m aproximadament. El 2017 es van retirar de l’aigua 62,74 m3 de residus. 

 

Tanmateix, molts d’aquests residus arriben al trencant de l’aigua i espigons on les embarcacions 

no poden accedir, per aquest motiu aquesta temporada hi haurà una brigada de 3 operaris 

de neteja manual. 

 

En episodis de pluges intenses, s'observa l’aigua més tèrbola com a conseqüència de les 

aportacions de sediments i residus antròpics des dels col·lectors de pluvials als espigons que 

desemboquen a mar. 

 

Manteniment de la seguretat a les platges 

 

El servei de Salvament i Socorrisme realitza tasques de vigilància, informació, assistències, 

rescats i evacuacions dels banyistes amb un màxim de 80 socorristes. 

 

També augmentarà la seguretat de les platges principalment a través de la millora dels 

procediments d’intervenció dels serveis de seguretat i salvament: 

 

 La Guàrdia Urbana ha adequat els mòduls que ocupen de les platges de la Barceloneta 

i Bogatell i s’ha dotat d’un 5% més d’efectius respecte els anys anteriors. 

 S’està realitzant una prova pilot en l’ús de tauletes als vehicles operatius d’SPEIS. 

 S’han revisat i actualitzat els Plans d’Actuació Municipal per la millora de la qualitat de 

l’aigua marina. 

 S’està definint la nova regulació de l’accessibilitat als espigons, recordant que 

actualment està prohibit accedir-hi 

 S’està augmentant el control d’ocupació de les activitats lucratives a les platges a 

través de la necessitat de sol·licitar un permís per desenvolupar activitats privades 

remunerades a partir d’una certa afluència a través d’un formulari penjar al web de platges 

i de la gradualitat de les sancions. 
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La ciutadania pot gaudir d’informació a temps real 

 

Els usuaris de les platges de la ciutat de Barcelona disposen d’un ampli ventall de suports in situ 

i tecnològics per conèixer a l’instant l’estat de les platges: panells informatius digitals ubicats a 

les platges de la Mar Bella, Bogatell i a Sant Miquel, la web municipal 

(http://lameva.barcelona.cat/ca/aprofita-la/banys-i-platges), o a través de les aplicacions mòbil 

iBeach, platgesCat i info Platges disponibles per a Iphone i Android. Tots els dispositius ofereixen 

informació en temps real sobre l’estat de la mar, les banderes, les temperatures i la insolació 

(incidència raigs UVA), el color de la bandera, la qualitat de l’aigua, la radiació ultraviolada, la 

temperatura de l’aigua i de l’aire, la presència de meduses, o localitzen els serveis municipals 

disponibles a les platges com la Guàrdia Urbana, WCs i transports. 

 

Les platges disposen d’una quinzena de punts WIFI degudament senyalitzats per garantir la 

qualitat de la senyal al litoral. Els punts es localitzen a la platja de Sant Sebastià (2), platja de la 

Barceloneta (2), platja del Somorrostro (4), platja de Nova Icària (1), platja del Bogatell (2), platja 

de la Mar Bella (1), platja de Llevant (1), a l’Espai de Mar i al Centre de la Platja. 

 

 

Àrea d’accés per a gossos a la platja de Llevant 

 

Donats els resultats i la bona acceptació de les dues proves pilot realitzades durant els estius de 

2016 i 2017, l’Ajuntament de Barcelona consolida durant la temporada alta de bany un espai 

d’accés de ciutadans amb gossos a la platja de Llevant.  

 

A data 16 de maig s’ha publicat en la Gaseta municipal, l’anunci d'informació pública del decret 

d’alcaldia relatiu a l'accés d'animals domèstics a les platges de la ciutat de Barcelona. El seu 

annex regula l’espai habilitat per a gossos a la platja de Llevant.  

 

Una vegada aprovat definitivament aquest decret, l’Ajuntament habilitarà l’àrea, com espai 

separat físicament de la resta de la platja de Llevant, amb un aforament limitat a 100 gossos 

degudament identificats, per motius de seguretat, que mantindrà les tanques perimetrals a la 

zona del trencant amb l’aigua i a l’espigó, per evitar que els gossos puguin sortir.  

 

Disposarà d’un servei d’informació que realitza tasques de control d’accessos, seguiment, 

repartiment de bosses de recollida d’excrements i informació als usuaris, servei de neteja i servei 

de control analític de la qualitat d’aigua i sorra específic de l’espai. 

 

Sensibilització i educació medi ambiental 

 

http://lameva.barcelona.cat/ca/aprofita-la/banys-i-platges
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L’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de difondre el coneixement de la gestió ambiental de 

la ciutat i estimular la complicitat i la implicació ciutadana en la seva millora, disposa del Centre 

de la Platja, reconegut Centre Blau per la Fundació Europea d’Educació Ambiental (ADEAC), 

obert des del 3 d’abril al 30 de setembre. 

 

El Centre de la Platja és l’equipament d’educació ambiental ubicat als porxos de la platja del 

Somorrostro, un espai d’informació, de trobada i de formació per a totes les persones 

interessades en el litoral de Barcelona i els aspectes que s’hi relacionen. 

 

El mar, la sorra i la biodiversitat marina són els protagonistes del Centre de la Platja, amb 

l'objectiu de fer arribar a la ciutadania una proposta d'activitats educatives per conèixer 

l’ecosistema marí i litoral, i algunes activitats com ara un laboratori itinerant que aproparà la 

ciència i els experiments a les platges de Barcelona, més informació a  

(http://lameva.barcelona.cat/ca/aprofita-la/banys-i-platges/centre-de-la-platja). 

 

De manera paral·lela, el Centre de la Platja té l’encàrrec d'engegar i coordinar el Projecte de 

neteges del fons marí del litoral barceloní.  

 

L'objectiu principal és coordinar les accions de diverses entitats, per fomentar una millor praxi de 

les accions i així poder fer una diagnosi dels residus que trobem actualment als fons marins de 

les platges de la ciutat. 

 

S’hi treballen continguts diversos, per exemple els microplàstics, la fauna i flora del litoral 

barceloní, la sorra i l’aigua del mar, entre altres, i  de manera transversal els efectes i les 

conseqüències del canvi climàtic.  

 

També, l’Ajuntament disposa d’un equip d’informadors ambientals a les platges de Barcelona 

que realitzen una campanya de sensibilització a la ciutadania en dues línies principals: 

 

 Informativa: als set punts informatius que hi ha repartits pel litoral de la ciutat de 

Barcelona. Són espais municipals on la ciutadania pot resoldre dubtes sobre informació 

turística, ambiental i de serveis i equipaments a les platges. 

 Sensibilització ambiental: els educadors ambientals realitzaran diàriament rondes per tal 

d’apropar-se als usuaris i transmetre missatges de sensibilització ambiental. 

http://lameva.barcelona.cat/ca/aprofita-la/banys-i-platges/centre-de-la-platja

