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www.barcelona.cat/premsa 

Les platges de Barcelona es consoliden com l’espai 

natural més gran i atractiu de la ciutat 

 

» Es constitueix la Taula Municipal de Platges amb l’objectiu de garantir la seva 

bona conservació, d’optimitzar la gestió i oferir serveis dimensionats que 

permetin gaudir del front litoral 

 

» Fins al 30 de setembre s’han recollit 839.513 kgs de residus, un 26% menys 

que l’any 2016, per una major conscienciació de la ciutadania 

 

» Els educadors ambientals han realitzat rondes de sensibilització a les platges 

amb informacions centrades en un “bon ús de l’aigua” i “residu zero”  

 

» 18.268 gossos han gaudit del seu espai de lleure a la Platja del Llevant  

 

» El Centre de la Platja ha atès més de 5.000 persones amb un programa 

d’activitats educatives per divulgar els valors ambientals del litoral  

 

» El Grup de Platges de la Guàrdia Urbana intervé més de 204.000 begudes destinades 

a la venda ambulant 

 

 

L’Ajuntament de Barcelona fa balanç de la temporada alta i mitjana de bany de les platges de la 

ciutat amb els indicadors recollits a 30 de setembre. La temporada de platges es va iniciar el 8 

d’abril i des del 29 de maig al 17 de setembre ha tingut lloc la temporada alta amb l’activació 

dels serveis municipals vinculats al litoral barceloní en horari extensiu, per tal d’acompanyar els 

banyistes i usuaris en la seva estada a les platges de la ciutat. 

 

Des del 18 de setembre és temporada mitjana de bany durant la qual tots els caps de setmana 

d’octubre, més el dijous 12 i el divendres 13, els equipaments destinats a salvament i 

socorrisme estan oberts al públic de les 10.30 hores a les 18.30 hores. La temporada de bany 

d’enguany acabarà el diumenge 29 d’octubre. 

 

Barcelona es reafirma un any més com una ciutat amb un front litoral de qualitat de 4,5 

quilometres de platges urbanes, un espai natural cada vegada més utilitzat. Les platges 

barcelonines són molt ben valorades, rebent més del 45 % del total d’usuaris de les platges 

metropolitanes (41 platges amb una longitud de 30 km) que en el seu conjunt reben uns 10,5 

milions d’usuaris. (Enquesta d’Ocupació i Satisfacció de les platges 2016) 
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 Nou model de gestió de les platges 

 

La consolidació de les platges com l’espai natural lliure més gran i atractiu de la ciutat i la 

diversitat i complexitat en la seva gestió, ha impulsat el govern municipal a iniciar un procés de 

reflexió i replantejament general dels serveis existents a les platges, amb l’objectiu de garantir 

el seu bon estat, d’optimitzar la gestió i oferir serveis dimensionats que permetin a tothom, 

gaudir del front litoral. 

 

L’Ajuntament de Barcelona ha constituït la Taula Municipal de Platges, per elaborar un Pla 

d’Acció de les Platges per al 2018 de forma consensuada amb tots els agents que intervenen 

en la gestió diària que permeti establir unes accions estratègiques a llarg termini que consolidin 

la gestió futura de les platges de la ciutat. S’ha proposat crear cinc grups de treballs centrats en 

aspectes com l’accessibilitat i connectivitat, seguretat i salvament, infraestructures i serveis, 

activitats i espai natural, dels quals formaran part, Mobilitat i Infraestructures, Model Urbà, 

Barcelona Regional, Guàrdia Urbana, Districtes, Energia i Qualitat Ambiental, Barcelona Activa, 

I’ICUB, Espais Verds i Biodiversitat, Comunicació i Participació, entre d’altres. 

 

 

Una de les primeres anàlisis que s’estan duent a terme, en el marc d’aquest Pla d’Acció de 

Platges per al 2018, és establir quin és el grau d’ocupació de les platges. La bibliografia en 

gestió de platges indica que les platges urbanes estan saturades quan els usuaris disposen de 

menys de 4m2. Amb les dades d’usuaris de 2016, s’observa que les platges de Sant Sebastià i 

Barceloneta presenten valors inferiors (3,43m2/usuari). La resta de platges, tot i mostrar una 

alta ocupació, presenten valors més acceptables. Per confirmar aquesta primera anàlisi, el 

CSIC, 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, està realitzant un estudi que permeti, a 

través de les imatges obtingudes per monitoratge, fer un seguiment dels rangs l’ocupació de les 

platges i establir eines que ajudin regular l’afluència de les mateixes. 

 

Principals indicadors dels serveis de les platges (30 de setembre de 2017): 

 

 Servei de Salvament i Socorrisme 

 

Les platges de Barcelona compten amb el servei de socorrisme i salvament, que permet als 

banyistes poder gaudir de la platja amb les màximes garanties de seguretat.  

 

Des de l’inici de temporada fins el 30 de setembre, s’han realitzat les següents actuacions: 

 

Servei de Socorrisme i Salvament 

 A 30 setembre de 2016 A 30 setembre de 2017 

Assistències sanitàries 5.255 3.241 

Evacuacions a hospitals      85      82 

Rescats a l’aigua     54      58 
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Persones perdudes   172    161 

 

En relació a l’ajuda a persones amb diversitat funcional, de l’1 de juny al 30 de setembre, 

s’han efectuat  1.405 ajudes.  Aquesta temporada s’ha ampliat l’horari d’atenció a aquestes 

persones a la platja de la Barceloneta en horari de tardes, alhora que s’ha establert la sol·licitud 

de cita prèvia per a grups, per garantir la qualitat del servei i evitar molèsties en l’espera.  

 

Enguany, del 16 d'agost al 29 de setembre, s'ha dut a terme un projecte pilot de fisioteràpia 

aquàtica, per a persones amb diversitat funcional a la zona de banys del Fòrum, amb l’objectiu 

de millorar la mobilitat articular, augmentar la força, la resistència, l'elasticitat i el to muscular. 

La valoració inicial dels usuaris de la prova pilot ha estat molt satisfactòria. Ara, l’Ajuntament 

farà una valoració tècnica del projecte amb tots els agents implicats, per tal de considerar la 

seva implementació en futures temporades de bany. 

 

Aquest any a la platja de Llevant s’ha instal·lat una passera amb boies que arriba fins al mar 

per ajudar a entrar i sortir de l’aigua a les persones que tenen més dificultats de mobilitat. Ha 

estat un servei molt utilitzat. 

 

 

 Tasques de neteja de la sorra i l’aigua a les platges  

 

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

bany també es posen en funcionament 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 l’increment 

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

 

Fins al 30 de setembre s’han recollit 839.513 kgs de residus, un 26% menys que l’any 2016. 

 

Deixalles recollides a les platges (en kgs) 

 A 30 setembre de 2016 A 30 setembre de 2017 

A la sorra 262.370 233.442 

A les papereres de rebuig 383.960 354.820 

A les papereres d’envasos 484.170 251.251 

                 1.130.500 839.513  

 

Aquesta reducció respecte a l’any passat confirma la tendència a la baixa en el nombre de 

residus. Aquest fet és fruit de la sensibilització ciutadana d’avançar cap a una ciutat amb menys 

residus, impulsada per diferents campanyes municipals en el marc de l’Estratègia Residu Zero i 

a les rondes de sensibilització dels informadors ambientals a les platges. 

 

Pel que fa a la recollida de residus de la superfície del mar de les aigües litorals amb les tres 

barques municipals, s’han recollit 62,74 m3 de residus flotants, una xifra superior als 35,45 m3 

de l’any passat. Aquest increment està motivat principalment per les condicions climatològiques 
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(episodis de pluja i vent), els corrents i marees i les restes vegetals provinents de les rieres, la 

qual cosa, ha obligat a reforçar la recollida manual des de la sorra en els llocs on les 

embarcacions no poden accedir, ja que realitzen treballs de neteja a voramar en una franja de 

0 a 926 metres aproximadament. 

 

 

 Climatologia: un estiu molt càlid i plujós 

L’estiu del 2017 ha estat molt càlid amb altes temperatures i amb 19 dies de pluja significativa. 

Des de l’1 de juny al 30 de setembre s’han acumulat un total de 88 mm de pluja, un 0,3% més 

que l’any anterior, però restant encara molt per sota de la mitjana històrica (175 mm). 

 

L’estudi dels impactes del Canvi Climàtic a Barcelona preveu un increment d’onades de calor  

amb una tendència  a incrementar-se els dies amb altes temperatures, així com la freqüència 

de les mateixes.  La gestió d’aquestes onades és un repte a entomar. 

 

Pel que fa al volum regulat pels dipòsits de retenció d’aigües pluvials de Barcelona, durant 

aquest estiu s’han regulat un total de 616.160 m3 mentre que al mateix període de l’any 2016 

es van regular 462.893 m3, això representa un augment del 33% del volum regulat de 2017 

respecte del 2016. 

 

 Qualitat de l’aigua de bany 

 

L’Ajuntament de Barcelona treballa per aconseguir un bon estat ambiental de les aigües de 

mar. D’acord amb la Directiva 2006/7/CE de gestió de la qualitat de les aigües de bany, 

coordinadament amb l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Agència de Salut Pública de 

Barcelona (ASPB), durant el període que comprèn la temporada de bany es realitzen 

campanyes de recollida de mostres per a l’anàlisi microbiològica de l’aigua a les platges de 

Barcelona. 

 

A data 30 de setembre s’han realitzat 220 mostres de la qualitat de l’aigua entre les dues 

entitats responsables. Segons els criteris establerts per la Directiva, 190 mostres (un 86%) 

presenten resultats de qualitat excel·lents, 12 mostres (un 5%) presenten resultats de qualitat 

bona i 18 mostres (un 8%) presenten resultats de qualitat insuficients a totes les platges de 

Barcelona. 

 

Aquests resultats han comportat durant els mesos de juny, juliol i agost l’increment d’un 48% 

del nombre de banderes grogues (banyar-se amb precaució) com a conseqüència de la qualitat 

de les aigües de bany, respecte a l’any 2016, degut a diferents factors: 

 

 Un increment de dies de pluja significatiu, l’any 2016 van ser 5 dies i l’any 2017 han 

estat el doble,10 dies. Aquests episodis de pluja més intensos es preveuen que 

augmentaran en un futur, malgrat que la precipitació total disminuirà, segons les dades 
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recollides per Servei Meteorològic i els estudis d’impacte del Canvi Climàtic a 

Barcelona. 

 

 Un increment de dies amb resultat analític insuficient, l’any 2016 no va haver cap 

anàlisi i el 2017 han estat 3 dies i atès que van coincidir els dies de presa de mostres 

amb els dies de pluja, han suposat 71 banderes grogues pel resultat insuficient de les 

analítiques, cosa que va fer mantenir la bandera groga fins no rebre el resultat analític 

correcte. Destaca l’episodi de l’última setmana de juliol en el qual hi va haver bandera 

groga durant 8 dies seguits a totes les platges de Barcelona. 

 

 Hi ha hagut el fet extraordinari de tres episodis d’abocament en temps sec (DTS) que 

ha provocat 10 banderes grogues. 

 

 

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

 

L’Ajuntament de Barcelona fa una primera valoració positiva del segon any de funcionament 

de l’espai per a ciutadans amb gossos a platja de Llevant, obert de l’1 de juny al 25 de 

setembre, a l’espera de disposar de l’informe final de valoració de la temporada 2017. 

 

Durant tot l’estiu, 18.268 gossos han gaudit d’aquest espai de 1.250 m2 a la platja de Llevant, 

similar a les dades obtingudes el 2016, tot i que l’any passat es va obrir més tard, amb un 

increment d’usuaris de la pròpia ciutat de Barcelona.  

 

 

Les dades dels usuaris són les següents: 

 

Nombre de gossos  

 A 25 de setembre de 2016 A 25 de setembre de 2017 

Juny - 5.007 

Juliol 3.468 (A partir del 19 de juliol) 5.645 

Agost 6.948 6.007 

Setembre 2.825 1.609 

Total 13.241 gossos 18.268 gossos 

 

Procedència dels gossos (%) 

 2016 2017 

Barcelona ciutat 67 % 80 % 

Fora de Barcelona 33 % 20 % 

 

 

L’àrea ha disposat de dos informadors ambientals en dedicació exclusiva que han realitzat 

tasques de seguiment, informació als usuaris i repartiment de bosses de recollida 

d’excrements. 
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Aquest espai per a gossos a la platja, per motius de seguretat, ha mantingut l’aforament limitat 

a 100 gossos degudament identificats. Durant tot l’estiu no s’ha superat mai aquest aforament i 

només els caps de setmana i algun dia puntual s’ha arribat a la màxima ocupació, com per 

exemple el 5 d’agost que en el moment del tancament hi havia 97 gossos a l’interior de l’àrea.  

 

Quant a la neteja de l’àrea, s’ha mantingut una neteja manual en continu matí i tarda, no només 

de la pròpia àrea de gossos, sinó també s’ha tingut cura de les passeres de fusta, de l'espigó, i 

de la zona d'accés i aparcament. Durant la nit s’ha fet una neteja mecànica amb el tractor que 

neteja les platges, però a una profunditat superior per contribuir a un major airejat de la sorra. 

 

No es destaca cap incident a tenir en consideració. L’experiència posa en relleu el gaudi de les 

persones i els animals, i les ganes de conservar l'espai. 

 

 

 Conscienciació i educació ambiental 

 

El Centre de la Platja ha focalitzat la temporada 2017 en reforçar el seu programa d’activitats 

educatives i enfortir el treball en xarxa amb els agents del litoral, el territori i altres equipaments 

i programes d’Educació per la Sostenibilitat de Barcelona.  

 

En total, fins al 30 de setembre, s’han atès a més de 5.000 persones:  

 

Activitats 

 
2016  

(10:00 a 19:00 h) 
2017 

(10:00 a 14:00 h) 

Atencions 4.642 1.050 

Informacions 3.189 1.043 

Consultes 206 18 

Activitats Educatives 111 97 

Participants a les activitats educatives 1.934 2.131 

Usuaris biblioplatja 1.060 338 

Préstecs biblioplatja 1.524 538 

Usuaris ludoplatja 1.364 144 

Préstecs ludoplatja 779 59 

Accions de divulgació i intercanvi 36 5 

Participants en accions de divulgació 971 181 

 

 

Algunes de les activitats amb més èxit han estat entre d’altres, el  Ioga Eco-Friendly, iniciativa 

creada conjuntament amb el Programa “Carrega’t d’Energia” on s’han realitzat 4 sessions amb 

l’assistència d’unes 15 persones per sessió, les quals han valorat molt positivament la 

combinació de la pràctica del ioga amb xerrades d’eficiència energètica. La Triatló pel medi 

ambient  ha estat un esdeveniment molt popular on gràcies a la pràctica d’esports aquàtics es 
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col·labora en la neteja dels espigons i el fons marí.  Ha estat organitzada conjuntament amb 

l’Associació Yotuba. A més, hi ha hagut la participació activa en el Projecte de Ciència 

Ciutadana: Barceloneta diu Plàstic 0, col·laborant en l’organització d’un gran mostreig a la 

platja de la Barceloneta el passat 6 de maig. 

 

Enguany cal destacar el nou recurs educatiu itinerant El Laboratori de la Platja, utilitzat per fer 

divulgació del litoral mitjançant una proposta metodològica atractiva i diferent que ha 

desenvolupat tres activitats relacionades amb els efectes del canvi climàtic. Cadascuna 

d’aquestes activitats s’ha anat dinamitzant des del mes de juliol a les diferents platges, obertes 

al públic en general, amb o sense reserva, atenent al voltant de 300 persones. 

 

L’Ajuntament de Barcelona disposa d’un equip d’informadors ambientals a les platges de la 

ciutat que realitzen una campanya de sensibilització a la ciutadania sobre els diferents 

aspectes ambientals. Fins al 30 de setembre, hi ha hagut les següents actuacions: 

• Atencions punt informatiu ........................     16.705 

• Informacions punt informatiu ..................      20.185 

• Atencions rondes .......................................  84.972 

• Sensibilització rondes “bon ús aigua” .......... 14.533 

• Sensibilització rondes “residu zero”............. 95.494 

• Sensibilització rondes “altres” ..................... 11.503 

 

 Millores en les infraestructures 

Les actuacions de les reparacions estructurals de murs, pilars i lloses, la restitució de 

paviments dels passeigs de les diferents platges del front litoral i el Fòrum, la millora i renovació 

del sistema de megafonia de les platges, així com la renovació dels panels informatius de les 

platges que han estat realitzades al llarg de l’estiu, a data d’avui estan totes acabades. 

 

El Grup de Platges de la Guàrdia Urbana intervé més de 204.000 begudes 

destinades a la venda ambulant 

 

El  25 de maig es va posar en funcionament el Grup de Platges de la Guàrdia Urbana, que ha 

estat operatiu fins a finals de setembre, amb una norantena d’efectius que han realitzat 

patrullatges a les deu platges que conformen la façana marítima de Barcelona. El Grup de 

Platges centra la seva actuació a prevenir i actuar sobre tots aquells fenòmens que es 

produeixen al litoral barceloní 

 

Els integrants d’aquests grup patrullen a peu; amb scooters; amb vehicles de quatre rodes; 

amb bicicletes; amb vehicles tipus “quad” adaptats especialment per circular per la sorra; i amb 

dues embarcacions semirígides (de 6,5 i 7,5 metres respectivament), que permeten millorar les 

tasques de vigilància i control tant de la platja com també dels espigons. 

 

Des de  la seu, situada a l’edifici de l’Oficina Conjunta de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, 

i des dels mòduls situats a l’espigó de la platja del Bogatell, el Grup de Platges controla i 
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realitza el seguiment de tots els nou fenòmens que es vagin detectant a la zona de platges, i és 

des d’on s’elaboren les estratègies corresponents per fer-hi front. 

 

Durant els quatre mesos que ha estat operatiu, el Grup de Platges ha intervingut 204.635 

begudes (1.905 llaunes més que l’estiu passat) i ha interposat un total de 21.541 denúncies per 

venda ambulant, (844 més que l’any passat. El 53,4% de les denúncies estan relacionades 

amb venda de begudes i/o aliments, el 19,38% per altres articles i la resta per abandonament 

de gènere, col·laboració o adquirir productes provinents de la venda ambulant no autoritzada. 

Pel que fa a d’altres activitats no autoritzades com poden ser els massatges, el Grup de 

Platges va interposar 1.151. 

 

El Grup de Platges també va auxiliar 385 persones del mar aquest estiu  i han realitzat 11.931 

actuacions als espigons de Barcelona, la majoria dels quals han estat avisos per la prohibició 

de banyar-se en aquesta zona per la perillositat que comporta.  


