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Comença la temporada de bany a les platges de Barcelona 

 
» La ciutadania, de mitjana, disposarà d’un 15,4% més d’espai lliure al seu voltant 

 

» Els usuaris puntuen globalment les platges amb una valoració global de 7,3 punts 

 

 

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa el dissabte 13 d’abril els serveis municipals per a la 

temporada mitja de platges: els serveis de vigilància, prevenció i informació ciutadana.  

 

Aquests serveis estaran en funcionament del 13 al 22 d’abril, el 27 i 28 d’abril, de l’1 al 24 de 

maig. Serà el 25 de maig que arrencarà la temporada alta de bany amb l’activació de tots els 

serveis vinculats al litoral barceloní en horari extensiu que durarà fins el 15 de setembre. Del 16 

al 29 de setembre tornaran els serveis corresponents a la temporada mitja. 

 

 
 

 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serveis municipals preparats per a la temporada de bany 2019 

 

 Usuaris a les platges 

Les platges de Barcelona van acollir prop de 4 milions de visitants* durant l'estiu de 2018, 

els quals puntuen globalment les platges amb una valoració global de 7,3 punts*. 

 

 Més espai lliure  

 

Els usuaris de les platges disposaran, de mitjana, d’un 15,4% més d’espai lliure al seu voltant 

degut a les mesures impulsades pel consistori, com limitar el nombre de permisos d’activitats 

en temporada alta i el nombre de llicències d’ocupació temporals (para-sols, gandules, etc.) 

que han permès contenir la saturació de les platges de Ponent, com Sant Sebastià, Sant 

Miquel, Barceloneta i Somorrostro. La reducció d’usuaris en aquestes platges ha estat un 27% 

major que a les platges de Llevant. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Percepció del litoral com a espai natural 

 

El 71% dels usuaris prefereixen que les platges siguin un espai natural respectuós amb el 

medi ambient.*  

 

L’Ajuntament treballa per garantir la qualitat ambiental de les platges. El Programa d’Acció de 

Platges 2019 impulsarà 16 accions per avançar en la percepció del litoral com a espai natural 

amb accions com per exemple la revisió del protocol de contaminació marina. 

 

Enguany continuarà la implementació del got reutilitzable a totes les guinguetes acostant 

l’estratègia del residu zero a les platges, basada en la prevenció i la reducció de generació de 

residus amb la imprescindible complicitat dels usuaris/es que valoren aquesta iniciativa entre 

bastant i molt positiva pel 84% dels usuaris/es.* 

 

 Millor accessibilitat a les platges 

 

Les millores de mobilitat iniciades l’estiu passat, amb el reforç i millora de l'accessibilitat dels 

ciclistes al front marítim amb nous carrils bici al Passeig Taulat, al carrer Sardenya i l'Eix 

Navàs, el reforç de les línies de bus del litoral durant l'estiu, prolongació de les línies V25 i V23 

fins la Mar Bella i la connexió de la Barceloneta amb la nova línia V19 han contribuït a reduir 

l’ús del transport privat* per arribat a les platges. 

 

Com a millora aquest 2019, es treballarà, entre altres accions, en crear zones d’espera per a 

vehicles de mobilitat  reduïda personal (VMP) properes als carril bici. 

* Enquesta d’Afluència i Satisfacció dels usuaris de les platges (Edició 2018) 

 

 Qualitat de l’aigua de bany 

 

Enguany, el consistori ha presentat 5 candidatures per l’atorgament de Banderes blaves per a 

les platges de Sant Sebastià i Sant Miquel, Barceloneta, Bogatell, Mar Bella i Nova Mar Bella. 

 

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. 

 

Cal remarcar però, que en totes les platges els resultats de totes les mostres de qualitat de 

l’aigua de bany realitzades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) durant la temporada de 

bany passada van ser majoritàriament excel·lents. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipaments i serveis 

 

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

 

Els lavabos públics i les dutxes, així com les guinguetes reprenen el seu servei. Els usuaris 

disposen de 117 lavabos públics, 29 dels quals són adaptats. Durant la temporada mitja de 

bany, els lavabos públics funcionaran de les 10:30 hores a les 18:30 hores, que ampliaran el 

seu horari a fins a les 21:00 hores en temporada alta. 

 

Els usuaris de les platges també disposaran de 97 dutxes, a més de servei de gandules i para-

sols vinculats al servei de guinguetes. Les 15 guinguetes instal·lades a les platges tenen un 

horari 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. 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. 

 

 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.  

 

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. Es destinen 26 equips de treball amb 43 

operaris, -matí, tarda i nit- i s’utilitzen 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neteja de la superfície del mar i estabilitat de les platges  

 

S’activa el servei de neteja de residus flotants de la superfície de les aigües litorals amb les tres 

embarcacions, una Pelicà i dues Ona Safe que tenen capacitat per realitzar treballs de neteja a 

voramar, en una franja de 0 a 926 m aproximadament. El servei es realitzarà diàriament fins al 

25 de setembre. Molts d’aquests residus arriben al trencant de l’aigua i espigons on les 

embarcacions no poden accedir, i es reforça amb una brigada de 3 operaris de neteja manual. 

 

El proper mes de maig està previst realitzar actuacions d'estabilització i perfilat a les 

platges de Barcelona, aquestes actuacions consistiran d'una banda en el perfilat de la zona 

pròxima a la trencant en aquelles platges on s'hagi creat graons importants amb la finalitat de 

disminuir els pendents, i d'altra banda, en moviments de sorra en superfície per traspassar 

sorra des de zones on hi ha un cert excés a aquelles zones on l'amplada de platja sigui menor. 

 

 Servei de Salvament i Socorrisme 

 

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

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

 

A partir del mes de juny es farà la prova pilot, per segon any consecutiu, del prototip de la nova 

cadira de vigilància, que incorporarà millores detectades l’any anterior i la creació d’un grup de 

treball per fer el seguiment de la mateixa. En principi aquesta cadira estarà ubicada a la platja 

de la Nova Icària. 

 

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

 

A partir de l’estiu 2018 l’àrea d’accés per a gossos a la platja de Llevant ha quedat aprovada 

per Decret d'Alcaldia (BOPB el 6 de juliol de 2018), fet que permet que aquesta temporada 

obri del 25 de maig al 25 de setembre.  

 

La valoració des usuaris/es de totes les platges a aquesta iniciativa és gairebé excel·lent 

amb un 8,5 de mitjana*. 

 

 La ciutadania pot gaudir d’informació a temps real 

 

Els usuaris 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. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 Sensibilització i educació medi ambiental 

 

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 de l’1 d’abril al 30 de setembre de 10:00 a 14:00 hores. 

 

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). 

 

El Centre de la Platja té l’encàrrec d'engegar i coordinar el Projecte de conscienciació i recollida 

de residus dels litoral del fons marí en col·laboració amb les entitats de la societat civil. 

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

