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Totes les platges sense fum i més accessibles  

 

» Les platges sense fum oferiran a la ciutadania llocs de convivència 

més saludables, amb menys residus i respectuosos amb la defensa 

del medi ambient 

  

» La temporada mitjana de bany comprèn des del 9 al 18 d’abril, tots 

els caps de setmana d’abril i maig i del 12 al 25 de setembre. La 

temporada alta s’iniciarà el 28 de maig i finalitzarà l’11 de setembre 

 

» Enguany el servei de bany assistit s’equipara a la resta de serveis de 

la campanya de bany, com el socorrisme i el salvament 

 

» La temporada mitjana de bany a les platges de la ciutat ve  

condicionada pel temporal Cèlia que ha provocat una pèrdua de 

volum de sorres que obligarà fer tasques de recreixement de les 

platges amb les sorres procedents del dragat de la bocana del Port 

Olímpic 
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Les 10 platges de Barcelona seran sense fum tots els dies de l’any, amb l’objectiu de facilitar a 

la ciutadania llocs de convivència més saludables, amb menys residus i respectuosos amb la 

defensa del medi ambient ja que la burilla és un residu altament contaminant que triga una 

dècada a degradar-se.  

 

El desplegament de la nova mesura que prohibeix fumar a les platges es desplegarà en dues 

fases. Una primera, entre l’abril i el juny, que es farà una campanya informativa per donar a 

conèixer la mesura i es farà conscienciació sobre els avantatges sobre el medi ambient i la 

salut que comporta tenir unes platges lliures de fum i de burilles de cigarreta. A partir del mes 

de juliol, quan entri en vigor la nova regulació, es farà un seguiment per part de la Direcció de 

Platges i de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) per optimitzar-ne la implantació. 

 

Aquesta mesura s’impulsa davant dels bons resultats obtinguts durant la prova pilot de platges 

sense fum, que al 2021 es va fer en quatre platges de la ciutat. Una iniciativa ben rebuda per 

part de la ciutadania i que a més va comportar una reducció de burilles de cigarreta 

abandonades a la sorra. Ara es preveu continuar la tasca iniciada l’any passat amb l’ampliació 

a les 10 platges de la ciutat amb la ferma voluntat de protegir la salut de la ciutadania i el medi 

ambient així com per tal de facilitar a la ciutadania llocs de convivència més saludables.  

 

La nova regulació, que inclou la modificació de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais 

públics de Barcelona (OUVEP), es preveu que entri  en vigor el mes de juliol i es mantindrà tot 

l’any.  

 

Aquesta nova regulació s’empara legalment en la previsió continguda a la Nova Llei Estatal, 

aprovada definitivament pel Congrés dels Diputats el 31 de març de 2022, de residus i sòls 

contaminats per a una economia circular, que preveu expressament que, amb l’objectiu de 

frenar la generació de residus a les platges i prevenir i reduir la contaminació marina, els 

ajuntaments poden regular la limitació de fumar a les platges i sancionar la vulneració 

d’aquesta limitació, d’acord amb allò establert a la Directiva (UE) 2019/904 del Parlament 

Europeu i del Consell del 5 de juny de 2019, relativa a la reducció de l’impacte de determinats 

productes de plàstic en el medi ambient, que considera els filtres de productes de tabac que 

contenen plàstic el segon article d’un sol ús que es troba a les platges de la Unió Europea i que 

estableix la necessitat de reduir l’enorme impacte mediambiental causat per aquests residus qu 

es llencen de manera incontrolada directament en el medi ambient i de promoure mesures de 

diversa tipologia per a reduir el seu abocament.  
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Prova pilot 2021 

 

La prova pilot de les platges sense fum va rebre una valoració de satisfacció de la iniciativa de 

més d’un 8 sobre 10 per part dels usuaris i usuàries de les platges. La prova es va fer durant 

l’estiu de 2021 en 4 platges de la ciutat, Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar 

Bella, entre el 29 de maig i el 12 de setembre. 

 

Els resultats d’avaluació de la prova mostren una reducció de persones fumant, gairebé 7 

vegades menys, a les platges sense fum i també una disminució de burilles en aquestes 

platges. L’avaluació es va realitzar en base a les observacions estandarditzades i enquestes 

realitzades per l’equip tècnic i a la recollida de burilles on van col·laborar entitats i voluntariat. 

Tot plegat va estar reforçat per les intervencions comunicatives de l’equip d’informadors i 

informadores els quals van explicar la mesura i els objectius de la iniciativa als usuaris i 

usuàries de totes les platges.  

 

 

Els principals resultats de l’estudi van ser els següents: 

 

✓ Observació de les persones fumadores 

 

El resultat de l’observació de conductes de 7.204 persones indica que el percentatge de 

persones fumadores a les platges sense fum va ser inferior que a la resta de platges durant tot 

el període.  

 

 

 

 Percentatge de persones fumadores durant l’estiu de 2021 per setmanes. Platges del grup d’intervenció i platges del grup de 

comparació 
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Cal recordar que a Barcelona fuma el 20% de la població. Els resultats mostren que la gent 

fuma menys a les platges, i extraordinàriament menys a les d’intervenció. A les de comparació 

durant el període agrupat no arriba ni a la meitat de la prevalença a la ciutat, i al final del 

període arriba només a l’esperada. 

 

Els resultats amb totes les setmanes agrupades abans i després de la intervenció es presenten 

a la figura següent. El percentatge de persones fumadores a les platges sense fum respecte al 

període anterior al decret, que va marcar l’inici de la intervenció, va decaure gairebé un punt 

percentual, mentre que a la resta de platges va augmentar fins a un 9,9%, més de 7 punts 

percentuals. 

 

 

Percentatge de persones fumadores abans i després de la intervenció a les PsF (grup intervenció) i les platges on es permet 

fumar (grup comparació) 

 

 

✓ Enquestes a les persones usuàries 

 

Es van realitzar entrevistes a 3.761 persones, de les quals un 56,1% eren dones. El 35% de 

persones enquestades estava situada a la franja d’edat de 25 a 34 anys. Més de la meitat 

d’aquests usuaris i usuàries vivien a Barcelona i un 22,3% a l’estranger. 
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Percentatge de persones entrevistades segons gènere, grup d’edat, lloc de residència i hàbit tabàquic 

 

 

En aquesta mostra un 64,5% eren persones no fumadores i el 35,5% fumadores, dels quals un 

22,7% fuma diàriament i un 12,8% fuma de forma ocasional.  

 

El resultat de l’enquesta va donar una mitjana del grau de satisfacció de la iniciativa de “platges 

sense fum” superior a 8 punts, amb una valoració de 8’2 punts entre els usuaris i usuàries de 

les platges sense fum i de 8’1 punts a la resta de platges. 

 

 

 

Mitjana de satisfacció amb el projecte en les platges d’intervenció i en les platges de comparació (n=3.761 persones entrevistades) 
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✓ Recollida i recompte de burilles: 

 

Durant la temporada, es van fer tres recollides de burilles els dies 20 de juny, 25 de juliol 

i el 22 d’agost del 2021 que van comptar amb la participació d’entitats com 

Nomascolillas en el suelo Bcn o WWF entre d’altres, esdevenint un èxit de col·laboració, 

així com un element de comunicació i visibilització de la prova pilot. 

 

Les recollides de burilles es va fer a la platja de Nova Icària, com a platja sense fum, i a 

la platja de Bogatell, com a platja de comparació. Si bé aquest sistema presenta 

limitacions a causa dels usos nocturns de les platges fora de l’horari de bany així com 

de l’entrada a la sorra de burilles provinents del passeig (limitacions presents a totes 

dues platges), els resultats indiquen un menor nombre de burilles per usuari a la platja 

sense fum que a la platja de comparació, així com una disminució de l’indicador al llarg 

de la temporada.  

 

 

 

 

 

 

Protecció del medi ambient  

 

Les burilles de cigarreta són el residu més abundant en les platges de la regió occidental del 

Mediterrani representant el 25,33% (en unitats) sobre el total de deixalles marines recollides 

(Surfrider, 2017). La Comissió Europea els classifica com el segon residu més freqüent en les 
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neteges de platges europees. Es tracta d’un residu que triga més d’una dècada a degradar-se. 

És molt petit i lleuger i és fàcilment transportat per vent, escorrenties, aigües residuals i rius fins 

arribar a platges i al mar on s’acostumen a acumular. De fet, d’acord amb els resultats d’un 

procés de participació ciutadana desenvolupat per Rezero l’any 2020, es mostra que la majoria 

de les persones enquestades té una percepció alta de la presència de burilles a les platges del 

seu municipi (74,8%). 

 

Quan aquests residus de cigarreta són abandonats a l’entorn causen greus impactes 

ambientals. Les burilles inclouen quatre components principals: el filtre, el tabac, cendres i 

paper (cremat i sense cremar). El potencial tòxic més alt es concentra en els filtres, degut, 

d’una banda, a la seva composició en plàstic (acetat de cel·lulosa) no biodegradable i, d’altra 

banda, degut a l’acumulació de grans quantitats de compostos tòxics resultants de la combustió 

del tabac com la nicotina, el quitrà, l’amoni, contaminants metàl·lics com el cadmi (Cd), el ferro 

(Fe), l’arsènic (As), el níquel (Ni), el coure (Cu), el zinc (Zn) i el manganès (Mn), entre d’altres 

(Moerman JW., Potts GE., 2011). Tot i que aquests metalls són essencials per a la vida, un 

augment artificial de les seves quantitats habituals pot resultar nociu per a la biodiversitat 

marina, donant lloc als processos de bioacumulació i biomagnificació. Aquests provoquen 

alteracions en els sistemes dels diferents organismes marins i conseqüentment, degut a la seva 

ingesta, a l’ésser humà. (Barry C., Kelly et al 2007). De fet, una sola burilla pot afectar la 

qualitat de fins a 1.000 litres d’aigua 

 

A més dels compostos tòxics citats, cal tenir en compte que sovint per millorar l’estructura de la 

cigarreta, evitar la ràpida combustió i l’atac de bacteris o fongs, s’hi afegeixen plastificants i 

paper resistent embolicant el filtre que encara dificulten més la descomposició. Els filtres de 

cigarreta poden acabar generant microplàstics que poden entrar a la xarxa tròfica, 

bioacumulant-se (Dietrich, T.,2019) 

 

Espais de convivència més saludables 

 

Aquesta toxicitat s’afegeix als efectes nocius del consum de productes del tabac de tot tipus per 

la salut com a causa de malalties, mort i problemes sociosanitaris, el que ho converteix en un 

dels principals problemes de salut pública sobre el que totes les administracions han d’actuar, 

garantint els drets de les persones no consumidores i establint espais de convivencia 

saludables que promoguin la sensibilització, conscienciació i prevenció del tabaquisme entre la 

població més jove. 

 

El tabaquisme és la principal causa de mort evitable a Espanya segons l’Organització Mundial 

de la Salut (OMS). L’evidència científica sobre els riscos del consum del tabac per la salut és 
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concloent, així com ho és sobre els efectes del fum del tabac a l’ambient (consum passiu) que 

és causa de mortalitat i malalties, esdevenint un dels principals problemes de salut pública. 

 

Garantir espais lliures de fum resulta de major importància per a les persones especialment 

vulnerables i d’entre elles, els nens i nenes, amb un sistema respiratori en desenvolupament i 

una freqüència respiratòria més elevada. També, més enllà dels efectes directes per la seva 

salut, cal tenir en consideració l’efecte educatiu que comporten els espais lliures de fum, atès 

que l’evidència demostra una menor incidència de fumadors i fumadores entre les persones 

que no conviuen habitualment amb el tabac. Aquest fet resulta d’especial rellevància pel que fa 

a la sensibilització, conscienciació i prevenció del tabaquisme entre la població més jove. 

 

També són especialment vulnerables als efectes del tabac les dones embarassades, atès que 

fumar causa efectes adversos durant la gestació i afavoreix l’aparició de problemes en la salut 

del nadó. 
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Inici de la temporada mitjana de bany el 9 d’abril 

 

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa el dissabte 9 d’abril la temporada mitjana de bany a 

les platges de la ciutat condicionada pel temporal Cèlia que ha provocat una pèrdua de volum 

de sorres que obligarà fer tasques de recreixement de les platges amb les sorres procedents 

del dragat de la bocana del Port Olímpic. Aquests darrers dies s’ha estat condicionant la platja 

de la Barceloneta i Somorrostro, i per després de Setmana Santa es preveu la millora de la 

platja de Sant Sebastià. És per aquest motiu que durant els dies de Setmana Santa hi haurà 

sorra acumulada a la platja de Sant Miquel.  

 

Si bé, el Ministeri per la Transició Ecològica (MITECO) ha informat que ja té redactat el plec de 

condicions per estudiar l’aportació de sorres i les reparacions de les infraestructures de 

protecció que requereixen les platges de Barcelona, que publicarà en els propers mesos. 

 

Amb la millora de la situació COVID, les platges de Barcelona recuperen la seva normalitat 

quant a l’aforament de les platges i es situa als nivells d’abans de la pandèmia. Tot i així, en 

compliment del seguiment de la capacitat de càrrega de les platges que requereix la Llei 

8/2020, d’ordenació del litoral de Catalunya i per millorar la confortabilitat de les persones 

usuàries, es manté la informació d’ocupació a través del web municipal que es recomana 

consultar abans de desplaçar-se a la platja. 

 

 

Calendari de la temporada de bany 

 

S’inicia la temporada de bany i s’activen gran part dels serveis del litoral. La temporada mitjana 

estarà en funcionament del 9 al 18 d’abril, tots els caps de setmana d’abril i el mes de maig i 

del 12 al 25 de setembre. A partir del 28 de maig s’iniciarà la temporada alta de bany amb 

l’activació de la resta de serveis en horari extensiu i acabarà el 11 de setembre. 
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 Temporada Mitjana 

 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 

 

Millores al servei de bany assistit   

 

Enguany el servei s'equipara a la resta de serveis de la temporada de banys, com el salvament 

i socorrisme i la informació ambiental. També s'han fet millores respecte l'anterior temporada, 

es milloraran les infraestructures de la zona de bany com ara  una nova cadira hidràulica a la 

Zona de Banys del Fòrum , una nova pèrgola a cada punt de bany per dotar-se de zones 

d’ombra, un nou servei de wc a Nova Icària i un nou canviador inclusiu a la platja de Sant 

Miquel. També hi haurà una millora de la senyalètica a totes les platges amb informació sobre 

els punts de bany inclusius i la indicació de la seva prioritat absoluta. Totes aquestes 

actuacions van sumant-se a les que any rera any porta a terme l'Ajuntament amb l'objectiu de 

fer unes platges més inclusives i per a tothom. 
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Certificació Biosphere Sostenible i Segell Safe Travels per les platges de la ciutat 

 

Aquest 2022 les platges de Barcelona disposaran de la certificació Biosphere Sostenible i el 

segell Safe Travels. La certificació Biosphere Sostenible reconeix aquells operadors turístics 

que aposten per una gestió responsable i respectuosa amb el medi ambient, la cultura, les 

condicions laborals, l’equitat de gènere i el retorn social i econòmic, i per tant, promouen un 

model turístic més equilibrat i sostenible al seu àmbit. 

 

Concretament, la certificació posa en valor les bones pràctiques que es duen a terme a les 

platges i que estan alineades amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de 

les Nacions Unides, en el marc de la lluita contra el canvi climàtic, el medi ambient, el retorn 

social, les pràctiques econòmiques i l’entorn cultural en el qual es troben. 

 

Es tracta doncs d’una certificació que consolida a les platges de Barcelona com un servei que 

promou un turisme responsable i, en aquest sentit, que treballa intensament l’ambientalització i 

la millora contínua del servei.  

 

Respecte al procés d’atorgament, indicar que les platges de Barcelona es troben en la última 

fase per l’obtenció del certificat. S’ha finalitzat el procés d’adhesió al Compromís per a la 

Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere i resta pendent l’auditoria de l’Institut de Turisme 

Responsable (ITR), que es preveu finalitzi a mitjans d’abril. Indicar, en el mateix sentit, que amb 

l’obtenció del Biosphere, les platges passen també a formar part del Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat i de la Xarxa Barcelona+Sostenible. 

  

Per altra banda, les platges de la ciutat han obtingut per aquesta temporada, el Segell Safe 

Travels de la World Travel Tourism Council, que certifica que es disposa d’un pla de 

contingència en front la COVID-19 en aquest àmbit. El segell Safe Travels permet als viatgers 

reconèixer, en qualsevol país del món, les empreses, entitats i serveis públics que han adoptat 

protocols normalitzats de mesures de seguretat i prevenció front la COVID-19. 

 

 

Nou accés a la platja de Llevant 

 

Aquesta temporada, per facilitar l’accés de les persones a la platja de Llevant, s’ha obert un 

nou accés directe des de la zona superior del passeig marítim que consisteix en la col·locació 

d’unes escales i passeres aprofitant la morfologia que ofereix l’espigó existent. 
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Instal·lació d’una boia científica per a fer el seguiment del canvi climàtic 

 

El projecte BCN pel Mediterrani Canvi Climàtic presentat pel Sr. Pablo Cermeño, dotat amb 

200.000 €, ha estat seleccionat per al Districte de Ciutat Vella, com a resultat del procés 

participatiu del Pla d’Inversions Municipals de Districte a partir del qual els veïns i veïnes de 

Barcelona van escollir els projectes d’inversió que l’Ajuntament executarà a cada districte 

 

El projecte consisteix en instal·lar una boia científica que iniciï una sèrie temporal de llarga 

durada amb mesures relatives a l'acidificació del Mediterrani a partir del flux de CO2 present en 

l’atmosfera i el mar. L’objectiu és disposar de dades científiques per mesurar el canvi climàtic 

d’acord amb les línies estratègiques definides en la Declaració de l'Emergència climàtica 

presentada el 15 de gener de 2020 per l’Ajuntament de Barcelona.  

 

Actualment s’està preparant un acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 

l’Institut de Ciències del Mar (ICM) del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), 

que és un centre d’investigació de referència estatal reconegut per la seva qualitat científica en 

la recerca al medi marí i al Mediterrani en particular. L’ICM ja compta amb una boia científica i, 

per això, s’ha considerat adient que el projecte consisteixi en dotar-la de sensors que mesurin 

permanentment l'acidificació al Mediterrani a partir de mesures directes de l’acidesa (pH), 

complementades per mesures de conductivitat, temperatura, salinitat i corrents marins. 

 

 

Ordenació dels usos esportius  

L’ús esportiu, és sens dubte, un dels usos més freqüents de les platges de la ciutat amb una 

tendència a l’alça en els últims anys. L’activitat esportiva representa una alternativa de gaudi de 

l’espai lliure molt atractiva, per la seva funció integradora i de cohesió social, així com element 

d’adquisició d’hàbits saludables que contribueixen a la millora del benestar i pel foment de 

valors. 

 

L’ús intensiu esportiu però que es genera al litoral necessita potenciar-se de forma endreçada 

per garantir el correcte desenvolupament i la bona convivència amb els altres usos presents.  

Un dels aspectes que necessita una endreça urgent és la pràctica del surf. En aquests 

moments la normativa municipal actual no deixa clar sota quins criteris es pot fer aquesta 

pràctica deixant tant a esportistes com a cossos de seguretat en una situació de gestió i ús 

complexa.  

 

Són per aquests motius que s’està treballant en una ordenació i regulació dels usos esportius a 

les platges per tal de permetre garantir la bona convivència entre les persones usuàries de les 

platges. 
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L’abast de l’instrument normatiu seran les platges de Barcelona i el mar fins als 200 metres 

(zones de bany). La regulació permetrà establir els criteris i espais d’ocupació que fan els 

diferents usos esportius que es poden dur a terme a l’espai de la sorra (vòlei platja, tenis platja, 

futbol platja, etc.) i al mar (surf) i que no estan regulats per cap altra normativa, de manera que 

siguin compatibles amb la resta d’usos de les platges (passejar, banyar-se, estada, etc.). La 

regulació respectarà la tipologia de cada persona usuària i s’establirà per tot l’any, si bé, es 

tindrà en compte l’afluència a les platges en funció de la temporada. 

 

Esport i pesca  

 

Està permès fer esport a la platges sense límit d’horari, en aquest sentit, es mantenen 

senyalitzades les pistes de voleibol per l’ús autoritzat en cada moment i s’habiliten cinc zones 

per a la pràctica lliure de l’esport a les platges de Sant Miquel, Somorrostro, Nova 

Icària,Bogatell i Nova Mar Bella amb horari lliure. A partir de les 19.00 h, es permet la pràctica 

lliure a totes les platges. 

 

Per a la pràctica de la pesca recreativa, s’ha habilitat una àrea delimitada senyalitzada amb un 

tancament perimetral a la platja de la Barceloneta en horari de 19 a 21 hores. Es pot practicar 

lliurament a totes les platges de 21:00 a 10:00 hores. 
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Serveis municipals preparats per a la temporada de bany 2022 

 

➢ Equipaments i serveis 

 

• 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. 

 

Ja s’ha iniciat la instal·lació de les les 21 torres de vigilància destinades a facilitar i millorar el 

desenvolupament de les activitats de vigilància i seguretat dels usuaris/es tant a la platja com a 

la zona de bany, aportant una major seguretat al personal així com la màxima cobertura 

d’ombra i disminució de l’impacte de calor que es tradueix en una major qualitat a la prestació 

del servei 

 

• Platges equipades amb lavabos públics, dutxes i  guinguetes  

 

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

temporada mitjana 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. A l’inici de la temporada mitjana de bany de les 16 

guinguetes de les platges de Barcelona, es preveu un total de 9 guinguetes muntades. La resta 

de guinguetes s’aniran muntant progressivament. 

 

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. 
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• 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, durant 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 268 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.  
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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 28 equips de treball amb 51 

operaris, -matí, tarda i nit- i s’utilitzen 20 vehicles, que realitzen les tasques següents: 

  

o Buidat de papereres i escombrada manual de la sorra diàriament amb 20 equips: 

8 en torn de matí, 9 en torn de tarda i 3 en torn de nit. 

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

matí i 1 en torn de tarda. 

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

nit. 

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

equip diari en torn de matí i un de nit. 

 

El Pla Cuidem Barcelona també arriba a les platges amb la  nova contracta de neteja de la 

ciutat inclou millores en la neteja de les platges, destaca, l’ampliació de temporada alta del 

servei de neteja en 15 dies, l’augment de personal que passa de 34 a 50 persones, la 

instal·lació de 12 canons d’aigua fins arribar a un total de 33 unitats i millores als vehicles amb 

la incorporació d’un tractor i una escombradora. 

 

 

• Neteja de la superfície del mar 

 

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

embarcacions Ona Safe que tenen capacitat per realitzar treballs de neteja a voramar, tot i que 

concentren la seva feina en recollir el residu abans que entri a la zona reservada als banyistes.  

 

El servei es realitzarà amb les embarcacions, dues en torn de matí i dues en torn de tarda, els 

caps de setmana del mes de maig i del mes de setembre i diàriament entre el 28 de maig fins 

l’11 de setembre. Molts d’aquests residus arriben al trencant de l’aigua i espigons on les 

embarcacions no poden accedir, per això, coincidint amb la temporada alta de bany, es reforça 

amb una brigada de neteja manual treballant des de la sorra. 

 

Com a reforç del servei de neteja  de la superfície del mar, i per tal de reduir l’impacte del 

residus flotants a les aigües litorals i platges, l’interior de la xarxa de clavegueram està dotat 

d’un sistema de retenció de sòlids “pintes” amb l’objectiu de captar part del residu a l’interior de 

la claveguera i evitar que es dispersi al mar. Aquest sistema permet recollir el residu  de 

manera concentrada abans de que arribi a les aigües litorals. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 

 

 

ajuntament.barcelona.cat/premsa 

» Dossier de Premsa 

8 d’abril de 2022 
 

• Nou Servei d’Informació de Platges 

 

Les platges de Barcelona han disposat tradicionalment d’un equip d’informació que ofereix un 

servei als ciutadans útil i de qualitat. La nova realitat de les platges però, cada vegada més 

complexa amb l’increment de persones i la diversificació d’usos, les noves necessitats socials, 

així com els nous requeriments de la llei, han provocat que alguns dels serveis s’hagin de 

repensar i adaptar progressivament a les demandes actuals.  

 

En aquest nou context, el Servei d’Informació de Platges (SIP) esdevé clau en la relació i 

comunicació amb les persones usuàries de les platges, doncs es tracta d’un servei amb 

presència continuada a l’àmbit, de personal format i qualificat i amb capacitat d’anàlisi crític, i 

sobretot, és un servei de contacte directe amb la ciutadania i per tant capaç de detectar les 

inquietuds i necessitats de les persones usuàries des de la primera línia. 

 

És en aquest marc, que enguany s’ha augmentat la formació de l’equip en temes diversos de la 

gestió de platges, s’han optimitzat algunes de les seves tasques i s’han millorat els recursos i 

eines de comunicació disponibles. 

 

Per la temporada mitjana es preveu un dispositiu 10 informadors i 2 coordinadors i l’obertura 

dels locals d’Informació de Barceloneta, Bogatell i Nova Mar Bella en horari de 10:00h a 

19:00h.  

 

 

• Sensibilització i Educació Ambiental 

 

El Centre de la Platja, l’equipament d’educació ambiental referent sobre l’àmbit marí i litoral de 

Barcelona, obrirà les seves portes de l’1 d’abril al 31 d’octubre.  

 

Situat a la platja de Somorrostro, ofereix un programa d’activitats a la ciutadania, de dimarts a 

diumenge de 10 a 14h. A més d’explorar la biodiversitat marina, aquesta temporada també es 

treballaran altres eixos com les migracions humanes, el residu zero, el canvi climàtic i la 

maritimitat, en diferents formats com exposicions, tallers, itineraris, contes, visites, escape 

room, debats o jocs, sempre sota el prisma de la inclusivitat. 

 

Aquest equipament també coordina totes les accions de conscienciació i recollida de residus 

del litoral de Barcelona a les quals pot sumar-s’hi la ciutadania amb col·laboració de l’expertesa 

de les diferents entitats ambientals que hi participen. 
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A més, el Centre de la Platja estarà present a qualsevol punt de la ciutat gràcies al Laboratori 

de la Platja, un mòdul itinerant que permet realitzar tallers per saber-ne més sobre microplàstics 

o meduses. 

 

Tota la informació es pot trobar al seu web i qualsevol consulta o reserva es pot fer de manera 

presencial, telefònica (932 210 348) o via correu electrònic a l’adreça centreplatja@bcn.cat. 

 

• 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 https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/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, l’ocupació 

de les platges 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.  

 

https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-i-platges/centre-de-la-platja
mailto:centreplatja@bcn.cat
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

