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La redistribució d'usuaris entre les platges ha permès 

contenir la saturació a les platges de ponent (Sant 

Sebastià, Sant Miquel, Barceloneta i Somorrostro) 

 

» El nou Programa d'Acció de Platges es consolida com una eina eficaç per a la gestió 

de les platges integrant el gaudi de la ciutadania, l'espai natural i la funció de 

protecció de les platges 

 

» Reforç del valor natural de les platges a les activitats del Centre de la Platja amb 

l’assistència de 4.000 persones i 10 accions de sensibilització ambiental  

 

» S'han recollit 855.660 kg de residus, equivalents a una generació mitjana de 0,22kg de 

residus per usuari, un 16% menys que l'any 2016 

 

» El nou servei de bany assistit a la platja de Llevant ha permès realitzar un total de 

2.846 assistències addicionals 

 

» Els usuaris enquestats al 2018 puntuen globalment les platges amb un 7,3 

 

L’Ajuntament de Barcelona fa balanç de les platges de la ciutat amb els indicadors recollits en 

acabar la temporada de bany el 30 de setembre. 

 

Un estiu molt calorós i plujós  

 

L'estiu del 2018 ha estat molt càlid i ha superat durant tots els mesos d'estiu de 2 ºC a 4 ºC la 

mitjana climàtica de la ciutat. D'acord amb les dades de l'Observatori Fabra del Servei 

Meteorològic de Catalunya, es tracta del tercer estiu més calorós des del 1913. Aquestes altes 

temperatures han fet necessària l’activació de diferents avisos per onades de calor. 

 

El xoc entre les masses d'aire calent i els fronts d'aire fred que s'han produït han desencadenat 

diversos episodis de pluja molt intensa. En el període maig-setembre del 2018 ha plogut 2 de 

cada 5 dies (55 dies de pluja en total, un 40% dels dies). S'han enregistrat 4 episodis de pluja 

molt intensa on s'ha activat el nivell d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per insuficiència 

drenant. 

 

Quant a pluviometria, la pluja mitjana representativa de maig-setembre del 2018 ha estat de 

287 mm, 179 mm més que al 2016 i un valor molt semblant al del 2014 (272 mm).  

 

Pel que fa al volum regulat pels dipòsits de retenció d'aigües pluvials de Barcelona, aquest 

estiu s'han regulat un total de 2.006.744 m3 mentre que l'any 2017 es van regular 942.698 m3, 

dada que representa un augment del 113% del volum regulat de 2018 respecte del 2017. 
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Consolidació del nombre de visitants i es conté la saturació de les platges de ponent 

 

D'acord amb les primeres dades de l'enquesta municipal d’afluència a les platges, el litoral 

barceloní ha acollit al voltant de 3.844.029 visitants durant l'estiu de 2018. Aquest estudi, que 

l'Ajuntament realitza cada dos anys per copsar la utilització i la valoració dels serveis, mostra 

com, malgrat les condicions meteorològiques d'aquest estiu, les platges de Barcelona es 

consoliden com un dels patrimonis naturals més grans i atractius de la ciutat, amb un nombre 

d'usuaris que presenta una tendència a l'alça. 

 

Les mesures implantades en el marc del Programa d'Acció de Platges per tal de millorar la 

connectivitat entre platges i la connexió de les platges amb la ciutat han afavorit la redistribució 

d'usuaris entre les platges i han permès contenir la saturació de les platges de ponent (Sant 

Sebastià, Sant Miquel, Barceloneta i Somorrostro). La reducció d'usuaris en aquestes platges 

ha estat un 27% major que a les platges de Lleyant. 

 

Aquestes mesures han contribuït molt positivament a moderar la saturació de les platges de 

ponent però ha estat la meteorologia el factor clau que explica el descens generalitzat del 

nombre total d'usuaris d'aquesta temporada 2018. La inestabilitat meteorològica amb un grau 

d'insolació menor i amb pluges més abundants i intenses que les de l'estiu 2016, ha afavorit el 

descens del nombre d'usuaris d'enguany. El nombre d'usuaris és molt semblant a la temporada 

de banys de 2014, caracteritzada per una precipitació acumulada i un grau d'insolació molt 

semblants als que s'han registrat aquest 2018. 
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Programa d'Acció de Platges 

 

L'Ajuntament ha elaborat el Programa d'Acció de Platges, un full de ruta acordat amb tots els 

agents que intervenen en la gestió diària amb accions a curt i mig termini que consolidin un 

model que integra el gaudi del ciutadà, la funció natural i de protecció de les platges. 

 

Durant l'estiu 2018, s'han realitzat 39 accions orientades a la redefinició de l'ocupació dels 

serveis actuals, la promoció dels usos propis del litoral, la prestació d'uns serves de qualitat i la 

sensibilització de les platges com espai natural. Les accions més destacades han estat: 

 Millores en la mobilitat. 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. Refoç 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 que ha facilitat la redistribució d'usuaris 

entre les platges de la ciutat ajudant alhora a contenir la saturació de les platges de ponent. 

Vinculació del web de platges al web de mobilitat sostenible. 

 Campanyes de conscienciació ambiental. Alguns exemples: la iniciativa compartim 

Barcelona, la implantació d'una nova senyalització amb informació sobre l'ecosistema,  la 

introducció de gots retornables, les bones pràctiques per reduir les deixalles al mar i 

l'ampliació a l'espai web d'informació ambiental, han contribuït a coresponsabilitzar els 

usuaris a reduir els residus que es generen a les platges. Enguany, la generació mitjana de 

residus per usuari ha estat un 16% inferior a la de l'any 2016. 

 Ampliació del programa d'activitats educatives del Centre de la Platja que ha atès quasi 

4.000 persones per divulgar els valors ambientals del litoral. 

 Nou servei de bany assistit a la platja de Llevant que ha permès realitzar un total de 2.846 

assistències addicionals. 

 Redimensió dels serveis de les platges contribuint a reduir la saturació de les platges. 

Respecte el 2016, l'espai disponible per usuari a les platges més concorregudes de Sant 

Sebastià i Sant Miquel ha augmentat un 34% (des de 3,4 m2/usuari fins a 5,2 m2/usuari). 

 Regulació de la circulació de vehicles de mobilitat personal per evitar problemes de 

convivència a l'espai públic i fomentar una mobilitat sostenible i segura. 

 

De cara a la temporada vinent, s’està treballant en un conjunt de mesures per tal de:  

 Seguir millorant l'accessibilitat a les platges. 

 Continuar avançant en la percepció del litoral com un espai natural i protegir els seus 

habitats i la seva biodiversitat.  

 Avançar cap a un model d'activitats i usos propis del litoral respectuosos amb l'entorn. 

 Augmentar la seguretat a les platges. 

 Optimitzar els serveis a la franja litoral i reordenar els usos i activitats existents emergents 

des d'una òptica de sostenibilitat. 

 Millorar la governança i dotar el litoral d'eines de regulació més efectives. 
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Totes aquestes iniciatives han tingut molt bona acollida entre els usuaris, que puntuen les 

platges de la ciutat amb una nota mitjana de 7,3 punts. 

 

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'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l’Agència de Salut Pública de 

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

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

 

S'han realitzat 207 mostres per part de les dues entitats responsables. Segons els criteris 

establerts per la Directiva, 178 mostres (un 86%) presenten resultats de qualitat excel·lents, 14 

mostres (un 7%) presenten resultats de qualitat bona i 15 mostres (un 8%) presenten resultats 

de qualitat insuficients. 

 

Enguany s'ha registrat un increment d'un 30% del nombre de banderes grogues (banyar-se 

amb precaució) motivat per mal estat de la mar i no ha afectat la qualitat de les aigües de bany. 

 

PRINCIPALS INDICADORS DELS SERVEIS DE PLATGES (30 de setembre de 2018): 

 

► Servei de Salvament i Socorrisme 

 

Les platges compten amb el servei de socorrisme i salvament durant la temporada de banys 

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 2017 A 30 setembre de 2018 

Assistències sanitàries 3.241 3.977 

Evacuacions a hospitals      82 101 

Rescats a l’aigua      58  45 

Persones perdudes    161  55 

 

Enguany s'ha consolidat la fisioteràpia aquàtica per a persones amb diversitat funcional a la 

zona de banys del Fòrum. Aquest servei proposa fer rutines de mobilització articular, flotabilitat, 

ingravidesa i potenciació del to muscular. Els guanys motrius, sensitius i anímics entre les 

persones banyistes observats han tingut una valoració positiva. 

 

A la platja de Llevant, Nova Icària i Barceloneta 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. També a la platja de Llevant, s'han instal·lat 

baranes a les rampes per facilitar l'accés a la sorra. 
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► Tasques de neteja de la sorra i l'aigua a les platges 

 

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

bany 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. 

 

Deixalles recollides a les platges (en kg) 

 A 30 setembre de 2017 A 30 setembre de 2018 

A la sorra 239.850 268.400 

A les papereres de rebuig 365.080 347.930 

A les papereres d’envasos 258.700 239.330 

 863.630  855.660 

 

Enguany s'han recollit 855.660 kg de residus, una quantitat similar a la de l'any passat que 

manté la tendència a la baixa d'anys anteriors i que equival a una generació mitjana de 0,22kg 

de residus per usuari, un 16% menys que l'any 2016. No obstant, caldrà reforçar les actuacions 

de sensibilització ciutadana per avançar cap a una ciutat amb menys residus, en el marc de 

l’Estratègia Residu Zero i incrementar les rondes dels informadors ambientals a les platges. 

 

Aquesta temporada destaca l'obligatorietat de l'ús del got reutilitzable a les guinguetes que han 

usat gots retornables, amb un estalvi de més de 120.000 gots d'usar i llençar que no han anat a 

la brossa. La iniciativa ha estat guardonada amb el premi #Rezero en la categoria 

d'Administració local. 

 

S'han recollit 36,5 m3 de residus flotants, pràcticament la meitat que l'any passat. És el resultat 

de les mesures implantades per reduir els abocaments de residus al mar. Destaquen les pintes 

de retenció, unes estructures metàl·liques amb "ganxos" en forma de pinta o raspall fixades a la 

solera de la claveguera, que per la seva disposició reté part del residu sòlid. 

 

► Platja d'accés per a gossos 

 

A partir d'aquest estiu la platja per a gossos ha quedat aprovada per Decret d'Alcaldia (BOPB el 

6 de juliol de 2018), fet que permet que la temporada vinent ja podrà obrir de juny a setembre. 

Enguany, l’àrea ha rebut una valoració molt positiva per part dels usuaris, 7,4. 

 

Aquest estiu, 10.976 gossos han gaudit d'aquest espai de 1.250 m2 a la platja de Llevant. 

Durant l'agost, el mes de màxima concurrència, l'afluència mitja ha estat de 201 usuaris/dia, 

lleugerament superior a la darrera temporada (194 usuaris/dia). El percentatge d'usuaris que 

provenen de Barcelona, 66%, és més alt en relació als usuaris de fora de Barcelona, 34%.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

www.barcelona.cat/premsa 

L’àrea ha disposat de dos informadors ambientals que han realitzat tasques de seguiment, 

informació als usuaris i repartiment de bosses de recollida d'excrements. S'ha mantingut una 

neteja manual en continu matí i tarda, no només de la pròpia àrea de gossos sinó també 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. 

 

► Conscienciació i educació ambiental 

 

El Centre de la Platja ha reforçat el seu programa d’activitats educatives i el treball en xarxa 

amb els agents del litoral, el territori i altres equipaments i programes d'Educació per la 

Sostenibilitat de Barcelona. Han participat quasi 4.000 persones en les seves activitats. 

 

El Laboratori de la Platja, el mòdul itinerant, ha permès fer arribar l'acció educativa del Centre 

de la Platja a totes les platges del litoral barceloní. A més, s'ha inclòs el Projecte de Neteges de 

Fons Marí del Litoral de Barcelona. També s’han realitzat 10 sortides amb el desenvolupament 

del taller dels microplàstics amb la participació de 341 persones. 

 

Enguany s'ha creat la xarxa d'entitats col·laboradores que fan diferents accions vinculades a les 

neteges de fons marí. Les entitats són: Yotuba, CEGUB, Vanas Dive, Lateral Thinking Nike Box 

i Pure Clean Earth, Drap-art, WWF Barcelona, Rezero, Retorna, No més burillas en el suelo, 

Zero Waste Barcelona, entre d'altres, que han col·laborat des de diferents vessants: 

organització de neteja, educativa, de voluntariat, comunicativa... 

 

S'ha col·laborat en projectes de Ciència ciutadana de diferents centres de recerca i universitats 

com: BioMarató, Papallones Urbanes, Pesca Fantasma, Observadors del Mar, Natusfera i  

Plàstic 0 a la Barceloneta. El Centre de la Platja ha liderat accions com l'Ultra Clean Marathon, i 

ha tingut un paper important en el marc d'esdeveniments com la Festa de la Sostenibilitat, 

Setmanes de dates especials vinculades al medi ambient o d’altres. A causa de l'èxit de la 

campanya, El Centre de la Platja ofereix un programa d'activitats durant la tardor i l'hivern: 

d'octubre a març. 

 

S'han organitzat accions per sensibilitzar a la ciutadania sobre el greu impacte que provoquen 

els residus a l’ecosistema marí i la seva biodiversitat. Entre d'altres, la construcció d'una 

escultura d'art reciclat a la platja del Somorrostro, amb part dels residus generats i recollits 

durant la revetlla de Sant Joan; el "Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic" amb l'objectiu 

de canviar la cultura d'usar i llençar per un món lliure de plàstic d'un sol ús; i l'acció "No més 

burilles al terra", organitzada pel moviment global per acabar amb les burilles, un residu no 

biodegradable, altament tòxic pel medi ambient. 
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L'Ajuntament de Barcelona' disposa també d'un equip d'informadors ambientals a les platges 

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

ambientals. Aquest any, s'ha incorporat un nou indicador "Espai Natural" per transmetre als 

visitants la biodiversitat i la riquesa natural de les platges. L’ajuntament ha instal·lat plafons de 

benvinguda a les platges per informar del valor ambiental i de la funció ecosistèmica de les 

platges destacant la diversitat d’espècies marines que viuen als esculls artificials. 

 

Per a més informació: https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-i-platges  

https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-i-platges

