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L’Ajuntament divulga en un taller familiar com  

l’ús de drons permet millorar la gestió les platges 

 
» Es tracta d’una de les activitats destacades de la Barcelona Innova Week que fins 

diumenge permet que la ciutadania experimenti i visqui la innovació de primera 

mà 

 

» L’Ajuntament de Barcelona ha organitzat dos tallers familiars per donar a conèixer 

com els drons i la intel·ligència artificial permeten realitzar controls d’aforament a 

les platges de Barcelona, fer un control de la qualitat de l’aigua o participar en un 

simulacre coordinament amb les forces i cossos de seguretat i emergències de la 

ciutat 

 

» També s’ha començat a provar l’aplicació de la tecnologia dron en altres activitats 

d’interès públic, com la supervisió de tasques d’inspecció, estimació 

d’aforaments en esdeveniments culturals o documentar les transformacions 

urbanístiques de la ciutat 

Barcelona ha provat aquest estiu la tecnologia dron i la intel·ligència artificial per millorar la 

gestió de les platges de la ciutat i realitzar controls d’aforament. Una solució que avui ha pogut 

conèixer la ciutadania gràcies a la demostració que s’ha fet a l’Espigó del Bogatell per tal de 

donar a conèixer la iniciativa a un públic familiar.  

Aquest taller té lloc en el marc de la Barcelona Innova Week, una iniciativa de l’Ajuntament de 

Barcelona organitzada i coordinada per la fundació municipal BIT Habitat per tal que la 

ciutadania pugui reflexionar i experimentar sobre la relació entre les persones, la tecnologia i 

les ciutats.  

L’ús de la tecnologia dron per millorar la gestió de la ciutat 

L’ús de la tecnologia dron permet millorar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió del litoral, amb totes 

les garanties legals pel que fa a protecció de dades de caràcter personal, drets digitals i la 

gestió ètica de les dades.  El servei, que es va testar en el tram final de l’estiu, ha permès 

analitzar les tendències d’afluència de persones usuàries a les platges, informar a les mateixes 

sobre el nivell d’ocupació de les platges en temps real a través del portal web municipal de 

bany i platges, i explotar-les estadísticament a posteriori obtenint resultats d’alt valor afegit, com 

per exemple, la distribució de la gent per dies de la setmana o per horaris. 
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De la lectura diària, i fent un anàlisis entre  23 d’agost i el 2 d’octubre de 2022 els dimarts, 

a la platja del Bogatell la mediana està situada al voltant de 500 persones i que en el 50% 

de les observacions realitzades s’han comptat entre 250 i 1.250 persones i s’han observat fins 

a 2.500 persones. L’anàlisi de dades també permet mostrar que, en el mateix període, a les 

17h15, a la platja de la Barceloneta la mediana situada al voltant de 900 persones i que en el 

50% de les observacions realitzades s’han comptat entre 750 i 1.250 persones i s’han observat 

fins a 1.800 persones. 

 

El processament d’imatges mitjançant algoritmes basats en intel·ligència artificial permet 

anonimitzar les imatges i realitzar un comptatge de les persones que es troben a la mateixa, 

garantint la protecció de dades i la seguretat de la informació, la securització dels canals de 

comunicació utilitzar per transmetre les imatges captades pel dron i per últim 

l’emmagatzematge i tractament de dades segons RGPD.  

 

En total s’han fet 660 hores d’operació a les platges, dividides en dos grups, amb un únic equip 

dron que operava alternativament les platges ponent (de Port Olímpic cap a l’oest fins Port Vell) 

i les de llevant (de Port Olímpic cap a l’est fins Fòrum). El servei també ha permès el control de 

la qualitat de l’aigua i també ha participat en un simulacre coordinament amb les forces i cossos 

de seguretat i emergències de la ciutat. 

 

Operativa i dispositiu desplegat al litoral barceloní  

 

Un equip dron consta de: 

o Un pilot dron: encarregat de l’operació del dron, coordinació amb autoritats competents i 

màxim responsable de l’operació. 
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o Dos observadors de l’espai aeri: encarregat de l’escrutini actiu del volum d’espai aeri 

d’operació del dron per detectar altres usuaris de l’espai aeri a les rodalies i notificar al pilot 

dron dels mateixos. 

o Un tècnic encarregat del processament de dades. 

 

Pla de vol:  

o Per les platges de ponent:  

 El dron s’enlaira al punt verd (extrem de ponent del Dic de Recer del Port 

Olímipic. 

 El dron es dirigeix directament a l’extrem més allunyat de les platges de 

Ponent (proper a l’Hotel Vela). El dron realitza fotografies en els punts 

vermells apuntant la càmera als punts blaus. 

 Les fotografies s’envien per un canal segur al centre de processament de 

dades.  

 Les dades es processen. S’extreu la dada d’aforament. S’elimina la 

fotografia. 

 Les dades d’aforament de cada fotografia es combinen per calcular 

l’aforament de cada platja. 

 Les dades d’aforament per platja es notifiquen als responsables de platges i 

a la web de platges. 

 El dron, un cop ha acabat de captar totes les imatges, torna al punt verd.  

 El pilot llavors es dirigeix al punt d’enlairament per les platges de llevant, 

situat a l’espigó de Bogatell i torna a iniciar el procés. 
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Aquest projecte és una de les primeres iniciatives del Laboratori d’Innovació Urbana de 

Barcelona, que gestiona la fundació municipal BIT Hàbitat, un servei que permet, per una 

banda, facilitar a l’Ajuntament de Barcelona el testeig de solucions innovadores orientades a les 

necessitats urbanes, i, per l’altra, oferir a empreses i entitats la possibilitat de provar en entorn 

reals solucions en fase pre-comercials. 

 

Per tal de garantir la salvaguarda dels drets i llibertat de les persones, i d’acord amb la 

metodologia establerta per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el sistema de 

processament d’imatges en temps real les anonimitza en el mateix procés de generació i 

elimina les originals immediatament després. El sistema que es posa en pràctica a les platges,  

un cop processades totes les imatges que conformen una platja, procedeix a agregar els 

aforaments per imatge per obtenir l’aforament total, sense que hi hagi, en cap cas, 

reconeixement de les persones. 

 

Aplicació de la tecnologia dron en altres activitats d’interès públic 

 

Així mateix, s’han fet proves pilot més enllà d’aquest servei que ha permès utilitzar els drons 

per supervisar l’enderroc Restaurant Boo Beach Club, situat a l’espigó de Bac de Roda  i fer un 

recull de fotografies que detallen l’evolució de l’enderroc del restaurant. També el 24 de 

setembre de 2022, coordinadament amb l’Institut de Cultura de Barcelona, es va realitzar una 

estimació d’aforament de persones participants a la diada gegantera de les festes de la mercè 

a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona. En aquesta ocasió, es va optar per utilitzar el terrat de 

l’Ajuntament com a espai d’operació i així evitar operar per sobre de les persones assistents. 

Es van comptabilitzar 5.876 persones.  

 

Per últim i fins ara el servei ha donat suport a la inspecció de l’estructura del Pont del Treball o 

de les estructures de fusta del Parc Central de Nou Barris. Aquestes estructures tenen zones 

de difícil accés on el suport de les imatges obtingudes del dron ha permès agilitzar les tasques 

d’inspecció.  

 
 

Imatge obtinguda amb el dron de la inspecció del Pont del Treball 
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Imatge obtinguda amb el dron de la inspecció de les estructures de fusta al Parc Central de Nou 

Barris  

 

Properament i amb les hores de vol que queden pendents del servei contractat, es preveuen 

operacions d’acompanyament al servei d’inspecció d’obra civil a l’espai públic, detecció i 

seguiment de patologies en edificis patrimonials o documentació de les grans transformacions 

de la ciutat, amb l’obtenció d’imatges aèries que recullin els grans canvis urbanístics. 

 

Més informació de totes les activitats i inscripcions a les activitats a: 

https://bithabitat.barcelona/projectes/innovaweek22/ 

 

https://bithabitat.barcelona/projectes/innovaweek22/

