
 

 

 
DECRET D’ALCALDIA PER A L’ORDENACIÓ I REGULACIÓ DELS USOS ESPORTIUS 
A LES PLATGES DE BARCELONA 
 
Barcelona, a 4 de maig de 2022 
 
Per fomentar i millorar la participació ciutadana en el procediment d’elaboració de les normes, 
d’acord amb el que es preveu a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració del Decret 
d’Alcaldia d’ordenació i regulació dels usos esportius a les platges de la ciutat de 
Barcelona es substancia consulta pública a través del portal web de l’Ajuntament de Barcelona, 
amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania, entitats i organitzacions més representatives 
potencialment afectades per la futura declaració i sobre:  
 
a) Antecedents: convivència entre les persones usuàries de les platges.  
c) La necessitat i oportunitat de l’ordenació i la regulació dels usos esportius.  
d) Abast de la normativa.  
 
En compliment del que s’esmenta, es descriu a continuació breument el marc en el qual es 
planteja aquest decret:  
 
a) ANTECEDENTS: CONVIVÈNCIA ENTRE LES PERSONES USUÀRIES DE LES PLATGES. 
 
Durant els darrers anys, incloent fins i tot els anys de pandèmia per COVID-19, les platges de 
Barcelona han esdevingut un dels espais públics de la ciutat d’ús intensiu per una part important 
de la població. Són un dels espais de lleure més grans de la ciutat. Amb una longitud d’uns 5 km i 
una superfície de 240.000 m2, les platges reben una afluència, durant la temporada de bany, d’uns 
4 milions* d’usuaris (fig1) de tots els grups d’edat.  

 
Constitueixen un gran espai a l'aire lliure on els veïns i les veïnes poden gaudir del contacte amb 
el mar i amb la sorra i on es realitzen múltiples usos, com l’esport, el descans, el joc, etc., i on 
s’ofereixen serveis i activitats molt diversos. En els últims anys s’ha observat, a més, un canvi de 



 

 

 

tendència en l’ús de les platges, i s’han comptabilitzat més usuaris al llarg de tot l’any. I és que les 
platges ja són un espai que va més enllà del sol i platja i ofereixen múltiples serveis 
socioambientals com l’esbarjo, l’esport, la salut, la relació, els beneficis psicològics, etc. que cal 
preservar i potenciar al llarg de tot l’any. 
 
Aquest increment en l’ús de les platges contrasta amb la disminució de la superfície de platja 
disponible que cada any és menor. En efecte, les platges de Barcelona són un sistema artificial 
altament dinàmic, que experimenta modificacions producte de la resposta natural de les platges a 
l’acció de l’onatge. El ritme de pèrdua anual de sorres del conjunt de les platges de Barcelona des 
de l’any 2010 és de quasi 50.000 m3/any.  
 
L’Ajuntament de Barcelona doncs, ha d’assegurar la compatibilitat entre la superfície disponible i 
tots aquests usos, serveis i activitats per fer possible aquest gaudi i intentar evitar que es 
produeixin conductes que puguin ocasionar molèsties i pertorbar la convivència.  
 
L’ús esportiu, és sens dubte, un dels usos més freqüents de les platges de la ciutat i que ha 
presentat una tendència a l’alça en els últims anys. L’activitat esportiva representa una alternativa 
de gaudi de l’espai lliure molt atractiva per molts usuaris: per la seva funció integradora i de 
cohesió social, com element d’adquisició d’hàbits saludables que contribueixen a la millora del 
benestar i pel foment de valors. 
 
 
b) NECESSITAT I OPORTUNITAT DE L’ORDENACIÓ I LA REGULACIÓ DELS USOS 
ESPORTIUS  
 
L’Ajuntament de Barcelona aposta per al foment de les activitats esportives pròpies del litoral, que 
per les seves característiques només es poden desenvolupar en aquest entorn, i vol vetllar perquè 
les activitats i usos que es desenvolupin es facin sempre de forma respectuosa amb el medi i amb 
la resta d’usuaris. Així ha quedat recollit en el Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat (Pla 
Litoral) i en la Mesura de Govern del Pavelló Blau. 
 
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. Els 
ajustos que s’han anat fent els darrers anys des de la Direcció de Platges, no han estat suficients i 
s’ha posat de manifest la necessitat d’eines normatives que ajudin a garantir la convivència. 
Aquesta situació també s’ha posat en evidència en els diversos processos participatius duts a 
terme, tant en el marc del Pla Litoral, com en el marc d’un dels seus projectes estratègics, el 
Pavelló Blau.  
 
Un dels aspectes que necessita una endreça urgent és la pràctica del surf, pàdel surf i windsur. 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.  
 
Per altra banda, l’article 31 de la Llei de Costes estableix l’ús lliure i gratuït per aquells usos que 
són comuns a la platja com passejar, banyar-se, navegar, pescar, etc. però per a la resta d’usos 
que impliquin intensitat, rendibilitat, etc. es requereix una autorització. Es considera tanmateix que 
l’activitat amb guany econòmic ha de contribuir al manteniment de la platja.  



 

 

 

 
La Carta Municipal, la Llei 1/2006 de règim especial i el conveni del Pla de Gestió Integrada del 
Litoral doten a l’Ajuntament de Barcelona d’autonomia per poder fer aquesta regulació.  
 
Per tot l’exposat es considera necessari aprovar un decret d’alcaldia que ordeni els usos esportius 
a les platges de la ciutat. 
 
c) ABAST DE LA NORMA 
 
L’abast del decret d’alcaldia seran les platges de Barcelona i el mar fins als 200m (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, pàdel surf i windsurf) 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 tindrà en compte la tipologia d’usuari i s’establirà per tot l’any però es tindrà en 
compte l’afluència a les platges en funció de la temporada. 
 
 


