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1. DESCRIPCIÓ DE LES PLATGES
El municipi de Badalona ocupa una posició privilegiada en el litoral català al nord de la
capital catalana. Disposa d'un litoral d'aproximadament 5 km, en el que s’ubiquen els
diferents trams de platges de Badalona amb 3,7 km útils de platja urbana practicable i una
amplada mitjana de 50 m.
El litoral de Badalona està dividit en 9 trams de platges: Barca Maria, Cristall, Pont d’en
Botifarreta, Pescadors, Patins a Vela, de l’Estació, Pont del Petroli, Coco i Mora
Les platges de Badalona són utilitzades principalment pels propis ciutadans de Badalona i
dels municipis veïns amb una afluència d’aproximadament 1.000.000 persones en
temporada de bany. Badalona compta amb un alt potencial turístic per la seva proximitat a
Barcelona.
2. CALENDARI DE LA TEMPORADA DE BANY
Aquest any, d’acord amb el Pla d’Usos i Serveis de Temporada de les platges vigent, s’ha
establert la temporada de bany del 8 de juny al 8 de setembre.
- REGULACIÓ DE LA PESCA MARÍTIMA RECREATIVA DE SUPERFÍCIE DES DE
TERRA
La pesca marítima recreativa de superfície des de terra a tot el litoral - des del 15 de maig
al 15 de setembre- no es podrà practicar entre les 8 h i les 20 h i entre les 2 h i les 5 h a
totes les platges.
- ANIMALS DE COMPANYIA
Des del 8 de juny al 8 de setembre resta prohibit portar animals de companyia a la sorra i
a l’aigua excepte els gossos d’assistència per a persones amb diversitat funcional.
3. SERVEIS QUE S’OFEREIXEN ALS USUARIS DE LES PLATGES
Les platges disposen de servei de vigilància, salvament i socorrisme, servei de vestidor i
d’acompanyament a l’aigua per a persones amb diversitat funcional, lavabos, guinguetes,
dutxes i rentapeus, passeres de fusta, papereres, contenidors per a la recollida selectiva
de residus, abalisament, megafonia, zones de jocs infantils, zones esportives amb pistes
de voleibol, tacatà, futbol i Korfbal.
A l’entrada principal de cada platja es disposa d’una cartellera informativa on s’inclou
informació relativa als serveis disponibles a la platja, d’activitat d’educació ambiental, així
com informació sobre la qualitat de l’aigua (actualització diària). Així mateix s’ofereix
informació als usuaris a través del web de l’Ajuntament.
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4. CALENDARI I HORARI DELS SERVEIS
4.1 Salvament i socorrisme:
Aquest servei s’ofereix a través d’una empresa especialitzada amb les següents
infraestructures:





1 mòdul central (platja del Pont d’en Botifarreta)
4 mòduls assistencials: Coco, Estació, Pescadors i Platja del Cristall
Punts de vigilància i assistència: Pont del Petroli, Estació, Pescadors, Pont d’en
Botifarreta i Barca Maria
Horari i dates: des de l’1 de juny fins al 15 de setembre tots els dies, des de les 10
a les 19 h.

* La platja de la Mora es troba fora de servei i tancada. El gener de 2017 un temporal va
trencar el col·lector de Llevant i quan es van fer les obres per condicionar-lo es va
detectar que la plataforma d'accés presentava el sòl contaminat.
És per això que, seguint el principi de precaució i per evitar els possibles riscos per les
persones usuàries, la zona d’accés estarà tancada i es mantindrà fora de servei i sense
vigilància fins que no es procedeixi a la descontaminació i se’n confirmi la qualitat
ambiental.
** La nova platja de la Marina al barri de la Mora i situada en zona portuària, està prevista
la finalització de la descontaminació de la sorra a finals de juliol. Per a aquestes dates
estarà en servei pels usuaris.
Totes les platges de Badalona amb servei de salvament i socorrisme, durant l’horari
d’aquest, estan CARDIOPROTEGIDES.
4.2 Vigilància:


El dispositiu de vigilància a la platja l’oferirà la Guàrdia Urbana. Aquest servei
funcionarà tots els dies, fins al 8 de setembre, amb una parella d’agents de la
Unitat Ciclista al matí, de 7 a 14 hores, i a la tarda, de 14 a 22.

4.3 Servei d’acompanyament a l’aigua de persones amb diversitat funcional



Servei de cadira amfíbia i suport de 2 professionals a la platja de l’Estació (a
l’alçada de l’aparcament) i a la platja del Cristall (a l’alçada del torrent Vallmajor)
realitzat per l’empresa de salvament.
El servei es prestarà tots els dies des de l’1 de juny al 30 de juny de 11 a 14 h i
des de l’1 de juliol al 15 de setembre de 11 a 18 h.

4.4 Guinguetes:
Hi hauran 8 guinguetes al llarg de totes les platges.
Les dates i els horaris de funcionament es recullen en la taula següent:
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TEMPORADA DE BANY

Obligatori

Opcional

del 1r cap de setmana juny fins al
1r cap de setmana de setembre

tots els dies
de les 10
a les 24 h

tots els dies
de les 24
a les 2 h

FORA DE TEMPORADA DE BANY
Des de la data d’inici fixada cada any en la
sol·licitud
d’autorització
de
l’ocupació
corresponent a la distribució de serveis
d’usos de temporada fins al 1r
cap de
setmana de juny

Opcional
de dilluns a divendres
de les 10
a les 24 h
dissabtes, diumenges i festius
de les 24 a les 2 h

de dilluns a divendres
de les 10
Des de l’endemà al 1r.cap de setmana de a les 24 h
setembre fins al 30 de setembre
dissabtes, diumenges i festius
de les 24 a les 2 h
tots els dies de les 10
a les 24 h

de l’1 al 31 d’octubre
4.5 Neteja de la sorra:

Temporada Baixa
(1/1/19- 9/03/19
1/10/19-31/12/19)
Neteja
manual

•
•
•

Neteja
mecànica

•
•

Diària de dilluns a
divendres de 7 a 15 h (2
operaris+1 vehicle 4x4)
Caps de setmana i festius:
servei incidències

Temporada Mitja
(10/03/19-30/04/19)

• Diària de dilluns a diumenge de

Temporada Alta
(1/05/19-30/09/19)

• Diària de dilluns a diumenge de 6

7 a 13.30 h (5 operaris+1
vehicle 4x4)

• Buidat papereres diari amb

a 19 h (10 operaris+1 vehicle
4x4+ 1 furgoneta)

• Buidat papereres diari amb

camió compactador

camió compactador

Buidat papereres diari
amb camió compactador
2 cops/mes en horari
diürn.

•

Quan sigui necessari

•

2 cops/mes a la totalitat de les
platges i a partir de Setmana
Santa 15 cops/mes i
diàriament a les de major
nombre d’usuaris

•
•

15 cops/mes a la totalitat de
les platges i diàriament a les
de major nombre d’usuaris
Garbelladora petita

Garbelladora petita
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La neteja mecànica es realitzarà a primera línia de mar diàriament.
Periòdicament, i segons les necessitats, es realitzarà la neteja de grafits i d’elements de
mobiliari amb un equip hidronetejador.
4.6 Neteja dels lavabos
Aquest servei s’oferirà des del 8 de juny fins al 8 de setembre de 2019.
Consisteix en tres neteges diàries en els sis mòduls amb tres lavabos i els dos mòduls
vestidors per a persones amb diversitat funcional (que tenen un lavabo) instal·lats al llarg
de les platges.
4.7 Manteniment d’instal·lacions:
Durant els mesos de novembre, desembre i gener es compta amb 2 vehicles-taller 4x4, 2
oficials i 2 ajudants especialitzats, tots els dies de la setmana de 8 a 17 h.
Durant els mesos de febrer, març i octubre es compta amb 3 vehicles-taller 4x4, 3 oficials i
3 ajudants especialitzats, tots els dies de la setmana de 8 a 17 h.
Des del mes d’abril fins a final de setembre es compta amb 4 vehicles-taller 4x4, 4 oficials
i 4 ajudants especialitzats, tots els dies de la setmana de 8 a 17 h.
4.8 Servei de recollida de sòlids flotants:
L’Ajuntament disposarà d’una embarcació tipus Marnet per a la recollida de sòlids flotants
al mar que treballarà de forma diària, des del 12 de juny fins al 8 de setembre, de 9 a15 h.
5. SISTEMA D’INFORMACIÓ, QUEIXES I SUGGERIMENTS
Els usuaris disposen de diverses vies de comunicació per fer arribar a l’Ajuntament de
Badalona les seves queixes, suggeriments i/o propostes de millora:














web de l’Ajuntament: www.badalona.cat
oficina de turisme de Badalona: www.badalonaturisme.cat
Twiter Medi Ambient: @mediambientBDN
Twitter Badalona platges: @PlatgesBadalona
Infoplatges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Aplicació per a mòbil “Platges.cat” de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Estat
de
les
platges
del
Departament
d’Interior
de
la
Generalitat:http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/estatplatges
portal web consensus:www.consensus.cat/badalona
correu electrònic de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat:
mediambient@badalona.cat
Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC)
Instàncies a través del registre general de l’Ajuntament de Badalona i/o Oficines de
Districte
Bandera Azul: www.banderaazul.org
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6. TELÈFONS I ADRECES D’INTERÈS
EMERGÈNCIES: 112
GUÀRDIA URBANA: 092
ATENCIÓ CIUTADANA: 93 4832920 (en horari d’oficina)
PÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA: www.badalona.cat
OFICINA DE TURISME DE BADALONA: 93 4832990 www.badalonaturisme.cat
La direcció

Badalona, juny de 2019
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