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RESUM 

Avançar cap a un model més sostenible és un dels grans reptes que es troba actualment la 

societat, a causa d’això des dels anys  90, es varen publicar les primeres normes voluntàries 

de gestió ambiental que tenien per objectiu integrar el medi ambient en la gestió global 

d’empreses i organitzacions. Aquest fet, suposava un canvi en el model organitzatiu incloent 

el medi ambient de manera més proactiva en totes les parts del procés. Com és en cas dels 

sistemes de gestió de les platges, que s’han anat sumat a aquesta tendència i als beneficis 

que aquests sistemes poden suposar. Per tal d’aconseguir-ho, s’ha decidit proposar una 

Declaració Ambiental pel sistema de platges del municipi de Barcelona, seguint els requisits 

que proposa el reglament EMAS i seguint la política ambiental proposada anteriorment per 

l’Ajuntament de Barcelona per la gestió de platges. L’objectiu d’aquesta declaració 

ambiental és exposar de manera sintètica i orientada al públic, tota la informació relativa 

platges pel que fa a l’organització, serveis, política municipal, gestió, comportament 

ambiental i normatives ambientals que les afecten. 

Per poder fer la proposta de declaració ambiental de les platges del Barcelona, s’ha utilitzat 

en tot moment les normatives legals aplicables en matèria a la participació voluntària 

d’organitzacions en sistemes de gestió ambientals, exposades en el Reglament CE 

1221/2009.  També s’han usat com a referents altres declaracions ambientals aplicades a 

diferents sistemes de platja del litoral català. Per tal d’obtenir la informació necessària per 

realitzar l’anàlisi de la gestió de platges de Barcelona, s’ha comptat amb l’ajuda d’agents 

externs, com és el cas de la web l’Ajuntament i tècnics del sistema de platges de Barcelona, i 

en altres casos, s’ha recopilat informació adquirida in-situ gràcies al treball fet a peu de 

platja la temporada 2020. 

Amb aquest cas estudi, es vol aconseguir crear un sistema conjunt entre totes les parts 

encarregades de la gestió de platges,  promoure unes instal·lacions més segures per usuaris i 

treballadors i amb un comportament més respectuós amb el medi ambient. 
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RESUMEN 

Avanzar hacia un modelo más sostenible es uno de los grandes retos que se encuentra 

actualmente la sociedad, debido a esto desde los años 90, se publicaron las primeras normas 

voluntarias de gestión ambiental que tenían por objetivo integrar el medio ambiente en la 

gestión global de empresas y organizaciones. Este hecho, suponía un cambio en el modelo 

organizativo incluyendo el medio ambiente de manera más proactiva en todas las partes del 

proceso. Como es el caso de los sistemas de gestión de las playas, que se han ido sumado a 

esta tendencia y los beneficios que estos sistemas pueden suponer. Para conseguirlo, se ha 

decidido proponer una Declaración Ambiental para el sistema de playas del municipio de 

Barcelona, siguiendo los requisitos que propone el reglamento EMAS y siguiendo la política 

ambiental propuesta anteriormente por el Ayuntamiento de Barcelona para la gestión de 

playas. El objetivo de esta declaración ambiental es exponer de manera sintética y orientada 

al público, toda la información relativa playas en cuanto a la organización, servicios, política 

municipal, gestión, comportamiento ambiental y normativas ambientales que las afectan. 

Para poder hacer la propuesta de declaración ambiental de las playas del Barcelona, se ha 

utilizado en todo momento las normativas legales aplicables en materia a la participación 

voluntaria de organizaciones en sistemas de gestión ambiental, expuestas en el Reglamento 

CE 1221/2009. También se han usado como referentes otras declaraciones ambientales 

aplicadas en diferentes sistemas de playas del litoral catalán. Con el fin de obtener la 

información necesaria para realizar el análisis de la gestión de playas de Barcelona, se ha 

contado con la ayuda de agentes externos, como es el caso de la web del Ayuntamiento y 

técnicos del sistema de playas de Barcelona, y en otros casos, se ha recopilado información 

adquirida in-situ gracias al trabajo hecho a pie de playa la temporada 2020. 

Con este caso estudio, se quiere conseguir crear un sistema conjunto entre todas las partes 

encargadas de la gestión de playas, promover unas instalaciones más seguras para usuarios y 

trabajadores y con un comportamiento más respetuoso con el medio ambiente.  
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ABSTRACT 

Moving towards a more sustainable model is one of the biggest challenges nowadays society 

is facing, because of this since the 1990s, the first voluntary environmental management 

standards were published which aimed to integrate the environment into the management 

of companies and organizations. This fact meant a change in the organizational model 

including the environment in more proactively way in all parts of the process. As in the case 

of beach management systems, which have been added to this trend and the benefits that 

these systems can bring. In order to achieve this, it has been decided to propose an 

Environmental Declaration for the beach system of the municipality of Barcelona, following 

the requirements proposed by the EMAS regulation and following the environmental policy 

previously proposed by Barcelona City Council for the management of beaches. The aim of 

this environmental statement is to summarize and aimed at the public, all information 

regarding the beaches in terms of organization, services, municipal policy, environmental 

management, behaviour and environmental regulations that the affect them. 

In order to make the proposal for the environmental declaration of the beaches of 

Barcelona, the legal regulations applicable to the voluntary participation of organizations in 

environmental management systems, set out in EC Regulation 1221/2009, have been used 

at all times. Other environmental declarations applied to different beach systems on the 

Catalan coast have also been used as references. In order to obtain the necessary 

information to conduct Barcelona’s beaches’ management analysis, there has been help 

from external agents as the City Hall’s web and technicians from the beaches from 

Barcelona’s system.  In some other cases the information has been compiled in situ thanks 

to the job done by the beach during 2020 season. 

With this case study, the aim is to create a joint system between all the parties in charge of 

beach management, to promote safer facilities for users and workers and with a more 

environmentally friendly behaviour.  
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1. INTRODUCCIÓ 

A l’inici dels anys 90, es varen publicar les primeres normes voluntàries de gestió ambiental 

que tenien per objectiu integrar el medi ambient en la gestió global d’empreses i 

organitzacions. En aquests darrers anys s’ha encoratjat la implantació d’aquests sistemes, 

que suposen un canvi substancial de la cultura organitzativa i el pas cap a una actitud més 

proactiva de gestió del medi ambient. 

Les organitzacions responsables de la gestió de les platges, s’han sumat a aquesta tendència 

i als beneficis que aquests sistemes poden suposar. En aquest sentit, durant l’any 2002 es 

varen començar a desenvolupar els primers projectes de desenvolupament i implantació de 

gestió ambiental a algunes platges del litoral català.  

Els municipis costaners ja fa temps que duen a terme la gestió de les seves platges per tal 

que aquestes estiguin en condicions, especialment en les èpoques en què més usuaris hi 

acudeixen . Aquesta gestió, enfocada a oferir una bona qualitat, es duu a terme a partir de la 

intervenció i coordinació d’una gran quantitat d’agents, i requereix una correcta planificació. 

1.1  ELS SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL 

Els Sistemes de Gestió Ambiental (SGA) van ser creats amb l’objectiu d’ajudar a les 

organitzacions a aconseguir una millor gestió dels aspectes ambientals, presentant un 

enfocament polític i de competència de mercat diferent (Figura 1), ja que són voluntàries. 

Aquests SGA són un conjunt de diligències que condueixen al maneig integral del sistema 

ambiental, per tal d’assegurar el desenvolupament sostenible  en activitats humanes que 

tenen impacte sobre el medi ambient. Ofereixen la possibilitat de sistematitzar, de forma 

Figura 1. Motivacions d'implementació d'un SGA 
Font: Elaboració pròpia 
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relativament senzilla, els aspectes ambientals que es generen en cada una de les activitats 

de l’organització, a més de promoure protecció ambiental i prevenció de la contaminació des 

d’un punt de vista d’equilibri amb els aspectes socioeconòmics.  

Els principals avantatges per a l’organització d’implementar un SGA són l’estalvi de costos 

derivats de l’optimització de recursos i energia, l’augment de la qualitat en termes de 

seguretat i salut laboral, l’augment de la motivació dels empleats, ja que comporta formació 

i implicació de tots els treballadors, i la millora d’imatge i relació amb l’administració. 

D’aquesta relació amb l’administració, se’n poden aconseguir diferents avantatges legals i 

atorgament d’ajudes econòmiques de caràcter públic. Uns exemples a escala comunitària i 

estatal són la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, on especifica 

l’atorgament de bonificacions fiscals a les empreses que disposin de certificat EMAS o la Ley 

2/2013, de protección y uso sostenible del litoral, que regula que les empreses del sector de 

l’aqüicultura que disposin de certificat EMAS tinguin un 40 % de reducció de cànon i un 25 % 

en el cas que disposin de l’acreditació de la ISO 14001.  

Per contra, el fet d’implementar un SGA també comporta una sèrie de dificultats. Les més 

rellevants, des d’una perspectiva interna, són els costos d’implementació i de la transició a 

tecnologies més netes. Des d’una perspectiva externa, destaquen la integració del SGA dins 

d’una cadena de subministrament global i els obstacles amb la legislació ambiental 

internacional.  

Els SGA inclouen l’estructura organitzativa, les activitats de planificació, les responsabilitats, 

les pràctiques, els procediments i els recursos per a desenvolupar, aplicar, assolir, revisar i 

mantenir la política ambiental i gestionar els aspectes ambientals (Johnstone i Halberg 

2020). 

El funcionament d’un SGA segueix els passos PDCA (Figura 2): 

1. Planificació (Plan): definir la política ambiental, identificar els aspectes ambientals 

significatius, tenint en compte els requisits legals i definir els objectius i metes 

ambientals que es volen aconseguir, a més de definir un programa de gestió ambiental. 
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2. Implantació (Do): s’ha de tenir en compte l’estructura i responsabilitats, la formació, la 

sensibilització i competència personal, entre d’altres. També els documents que formen 

part del SGA, control de la documentació, control operacional i plans d’emergència. 

3. Comprovació (Check): es realitza un seguiment i mediació dels resultats, s’avalua el 

compliment legal, tenint en compte les no conformitats, aplicar accions correctores i 

preventives i realitzar les auditories necessàries. 

4. Actuació (Act): és la selecció final de la norma, fa ús de la informació recollida en els 

processos de verificació. L’objectiu és reaccionar davant la informació recollida  i fer els 

canvis necessaris en els plans del SGA. Si es determina que s’han complert els objectius, 

es proposen  més metes, i el cicle comença de nou (Nueva ISO 14001:2015 2015). 

Les dues normes principals de referència que defineixen els requisits per a un SGA són: la 

norma ISO 14001:2015 (International Organization for Standardization) i el reglament EMAS 

(Eco Management and Audit Scheme) regulada pel Reglament CE 1221/2009 (amb canvis 

significatius inclosos en el posterior Reglament CE 1505/2017).  

1.2 NORMA ISO 14001 

ISO 14001 és un estàndard internacional basat en el concepte de que un comportament 

ambientalment correcte es pot aconseguir quan els aspectes ambientals són 

sistemàticament identificats i gestionats (Martins i Fonseca 2018). 

La norma ISO 14001 de SGA aconsegueix que les empreses i organitzacions demostrin que 

són ambientalment responsables i estan compromeses amb la protecció del medi ambient. 

A part de protegir el medi ambient, complir amb aquesta norma permet a les empreses 

reforçar la seva imatge comercial d’empresa sostenible i respectuosa amb el medi ambient, 

augmentant les possibilitats de venda o prestació de serveis en un futur.  

La norma ISO 14001 funciona segons el mètode PDCA, és a dir, Planificar (Plan), 

Desenvolupar (Do), Comprovar (Check) i Actualitzar (Act). Igual que altres normes ISO, 

presenta un marc amb conceptes, estructures i termes comuns a altres normes d'àmbit 

diferent per facilitar la seva implementació. 

La norma ISO 14001 s’ha desenvolupat d’acord amb els principis següents: 
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 Millora de la gestió ambiental 

 Aplicabilitat a totes les nacions 

 Promoció l’interès entre el públic general i entre els usuaris de les normes 

 Flexibilitat i adaptabilitat a qualsevol organització 

 Revisió interna i externa 

 Amb base científica 

 Pràctica, útil i manejable (Riera Alemany 2020 a). 

1.3 EL REGLAMENT EMAS  

El Reglament Europeu EMAS estableix els criteris, requisits i procediments per obtenir 

l’acreditació europea que reconeix les organitzacions que milloren el seu acompliment 

ambiental de forma contínua. La certificació es materialitza amb la inscripció al Registre 

EMAS. Es tracta d’un instrument de participació voluntària que inicialment tenia àmbit 

europeu, però que amb la nova EMAS III (Reglament CE 1221/2009) es va consolidar a 

l’àmbit internacional, pel que totes les organitzacions en l’àmbit internacional poden 

obtenir-ne l’acreditació. 

El seu objectiu, igual que en la ISO 14001, és la promoció de la millora constant dels resultats 

ambientals d’organitzacions procedents de tots els sectors d’activitat econòmica (les dues 

normes van altament alineades), però l’EMAS, a més, té uns requisits addicionals recollits en 

l’Annex II de la versió consolidada del Reglament EMAS III. En aquest annex, a la Secció A s’hi 

troben els requisits comuns d’ISO i EMAS, i a la Secció B tots aquells requisits addicionals que 

té l’EMAS. Un exemple el podem trobar en la Taula 1, que mostra els aspectes addicionals 

d’EMAS en matèria de planificació d’Aspectes Ambientals. Aquí, en el cas de l’ISO és suficient 

en determinar i llistar els aspectes ambientals i, en el cas de l’EMAS, a part de llistar-los, s’ha 

de elaborar una anàlisi ambiental d’acord amb l’Annex I del mateix Reglament CE 

1221/2009. 

Un altre requisit de l’EMAS és que, comparativament a la ISO 14001, requereix 

addicionalment la publicació d’una Declaració Ambiental, document que constitueix 

l’instrument de comunicació amb el públic i altres parts interessades sobre l'impacte i el 
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comportament ambiental de l'organització i sobre els procediments aplicats per a la seva 

millora permanent en matèria ambiental, i on també s’hi reflecteixen les obligacions legals 

en matèria de medi ambient (annex IV Reglament CE 1221/2009). 

 

La DA és un document essencial per al registre a l’EMAS per al qual s’han de seguir els 

següents passos (Figura 2): 

1. Recopilar la informació del sistema de gestió ambiental implantat 

2. Verificar la qualitat de les dades 

3. Identificar les parts interessades 

4. Redactar la declaració ambiental 

5. Verificar la declaració ambiental per una entitat homologada externa 

6. Registrar-la a l’EMAS a través de l’Organisme Competent (Riera Alemany 2020 b). 

 

 

 

 

 

Taula 1. Exemple requisits addicionals EMAS en matèria de planificació d’Aspectes 
Ambientals.  

Font: Reglament CE 1221/2009 
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Cicle PDCA – Millora 

Figura 2. Procés d’aplicació d’un Sistema de Gestió Ambiental i registre a l’EMAS.  
En verd, la part comuna amb ISO 14001. 

Font: Elaboració pròpia d’acord amb Reglament CE 1221/2009 i la ISO 14001:2015 

 

 

 

 

 

2. OBJECTIVES 
This project’s main goal is to propose an Environmental Statement to Barcelona’s Beach 

System, adjusted to the EMAS’ requirements and based on the Barcelona City Hall’s 

environmental policies for the beaches management. 

The goal for the Environmental Statement is to expose in a synthetic document (orientated 

to the communication to the public and to interested parts) all the information related to 

the beaches as to the organization, services, municipal policy, environmental management, 

and environmental normative affected. 

3. METODOLOGIA 
La metodologia emprada en el projecte, a fi d’aconseguir una visió ambiental més acurada 

seguint els estàndards Europeus, es basa en l’aplicació de la norma de referència per al 

Certificat EMAS, regulat pel Reglament CE 1221/2009, amb les seves posteriors 

modificacions. Tenint en compte que la certificació EMAS esdevé un procés d’auditoria 
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ambiental i posterior validació del document de “Declaració Ambiental”, el projecte se 

centra en la realització d’aquesta Declaració.  

Seguint la llei citada, el document es descriu com a “Informació completa que s’ofereix al 

públic i a altres parts interessades sobre una organització en relació amb: 

a. La seva estructura i activitats  

b. La seva política ambiental i el seu sistema de gestió ambiental  

c. Els seus aspectes ambientals i el seu impacte ambiental  

d. El seu programa, objectius i metes ambientals  

e. El seu comportament ambiental i el compliment per part de les 

obligacions legals aplicables en matèria de medi ambient 

L’acreditació ambiental EMAS d’un procés, empreses o institució comporta una sèrie de 

dades ambientals, socials i econòmiques necessàries, entre les quals n’hi ha de públiques i 

de privades. En aquest projecte, aquests inputs són públics, ja que es tracta la Declaració 

Ambiental del sistema de platges de propietat municipal de Barcelona.  

3.1 REFERENTS I FONTS DE DADES 

REFERENTS CONSULTATS 

A continuació es relacionen les declaracions ambientals d’altres ajuntaments catalans i guies 

tècniques que m’han servit de referent per a la realització d’aquest treball: 

 Declaració Ambiental del sistema de gestió ambiental de les platges de Sitges 

(Ajuntament de Sitges, 2013) 

 Declaració Ambiental del sistema de gestió ambiental de les platges d’Arenys de Mar 

(Ajuntament d’Arenys de Mar, 2013) 

 Declaració Ambiental platges i passeig marítim (Ajuntament de Calafell, 2018) 

 Guia pràctica per a la implantació d’un sistema de gestió ambiental a les platges 

(Generalitat de Catalunya, 2007). Manual d’ecogestió creat pel Departament de Medi 

Ambient i Habitatge. Proporciona les bases, explicacions i exemples per aplicar un 

Sistema de Gestió Ambiental a les platges de qualsevol municipi  català. 
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FONTS DE DADES 

Els principals recursos que s’han utilitzat per tal de realitzar aquest projecte són els 

següents: 

 Qualitat de les aigües de bany (Agència Catalana de l’Aigua, 2020) 

 Banys i platges (Ajuntament de Barcelona, 2021) 

 Qualitat de l’aire (Generalitat de Catalunya, 2021) 

 Boletín Oficial del Estado (Gobierno de España) 

 El municipi en xifres. (IDESCAT, 2020) 

 Petició feta als tècnics de platges (Ajuntament de Barcelona, 2021) 

Instància feta a l’Ajuntament de Barcelona, on posteriorment s’ha derivat als tècnics 

de gestió de platges del municipi. 

 Treball a peu de platja (Siresa, 2020) 

Durant la temporada de bany 2020, vaig col·laborar amb l’Ajuntament de Barcelona, 

en l’equip d’informadors ambientals. Gràcies a això, vaig poder veure in-situ molts 

aspectes relacionats amb la gestió de platges, els impactes ambientals associats i 

l’opinió o comportament dels usuaris envers el sistema de gestió actual. Entre les 

feines diàries, destacar; seguiment de l’estat de l’aigua i de la sorra per detectar 

possibles aspectes ambientals rellevants, comunicació amb els usuaris, per exemple 

mitjançant enquestes. 

3.2 ZONA D’ESTUDI 

La ciutat de Barcelona és la capital de Catalunya i té 1.664.182 habitants repartits en 10 

districtes, una superfície de 101,35 km2 i una densitat de població de 16.420,2 hab/km2, 

però l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) la formen 36 municipis i 3.239.337 habitants 

(IDESCAT 2020). 

A l’AMB, dels aproximadament 7,5 milions 

d’habitants de tot el territori català n’hi 

viuen prop del 43 %. En canvi, en els 10 

districtes de la ciutat de Barcelona 

(Figura 3), s’hi troba el 22 % de la població 

Figura 3. Districtes de Barcelona i municipis confrontants. 
Font: Florenz (s.d.) 
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catalana. Aquesta alta densitat, sumat a les seves oportunitats de turisme i oci, i que 

Barcelona s’ha convertit en un destí turístic mundial consolidat, comporten una massificació 

sense precedents al territori, sotmès a una pressió socioeconòmica i ambiental cada vegada 

més gran, que també repercuteix en l’ús de les platges. Afegir que, a causa d’aquesta alta 

demanda turística, actualment l’activitat econòmica del municipi està centrada 

majoritàriament en el sector serveis, amb aproximadament un 90 % de la població, molt per 

sobre de la mitjana catalana que és del 78,4 % (IDESCAT 2020). 

Barcelona té actualment un total de 10 platges dins del terme municipal (Figura 4). Aquestes 

platges són espais molt concorreguts, tant per la població del municipi, com pels turistes 

nacionals i estrangers.  

El conjunt de platges han sigut declarades patrimoni natural de Barcelona per l’ajuntament 

de la ciutat i proporcionen un entorn d’oci dins la metròpoli urbana de Barcelona. En aquests 

entorns hi conviuen una gran diversitat d’espècies de flora i fauna característiques del litoral 

mediterrani juntament amb els usuari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 ESTRUCTURA I CONTINGUTS DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL 

La declaració ambiental (DA) és un document de comunicació al públic i a altres parts 

interessades en el que s’exposa, de forma sintètica, la informació completa sobre una 

organització amb relació a: 

o La seva estructura i activitat 

o La seva política ambiental 

o El seu sistema de gestió ambiental 

o Els seus aspectes ambientals i el seu impacte ambiental 

Figura 4. Mapa de les platges de Barcelona 
Font: Ajuntament de Barcelona (2020) 
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o El seu programa, objectiu i fites ambientals 

o El seu comportament ambiental i el compliment de les obligacions legals aplicables 

en matèria de medi ambient (Reglamento (CE) No 1221/2009). 

Pel que fa al contingut, a continuació, es presenten els elements que ha de tenir, com a 

mínim, la declaració ambiental i els requisits mínims que ha de complir: 

a) Una descripció clara i inequívoca del registre de l’organització EMAS i un resum de les 

activitats, productes i serveis i la seva relació amb organitzacions afines 

b) La política ambiental i una breu descripció del sistema de gestió ambiental de 

l’organització 

c) Una descripció de tots els aspectes ambientals directes i indirectes significatius que 

tinguin com a conseqüència un impacte ambiental significatiu de l’organització 

d) Descripció dels objectius i metes ambientals en relació amb els aspectes i impactes 

ambientals significatius 

e) Resum de la informació disponible sobre el comportament ambiental de 

l’organització respecte als seus objectius i metes ambientals en relació amb el seu 

impacte ambiental significatiu 

f) Altres factors relatiu al comportament ambiental, incloent-hi el comportament 

respecte a les disposicions legals en relació amb els impactes ambientals significatius 

g) Una referència als requisits legals aplicables en matèria de medi ambient 

h) El nombre i número d’acreditació o autorització del verificador ambiental i la data de 

validació (Reglamento (CE) No 1221/2009). 

 
 

4. RESULTATS 

4.1 PROBLEMÀTIQUES AMBIENTAL DE LES PLATGES DE BARCELONA 

A causa de la constant pressió antròpica comentada en apartats anteriors que es genera 

sobre les platges i la zona annexa de terra i mar,  els impactes ambientals més recurrents 

són:  

o Massificació: A causa de l’alta densitat de població, totes les activitats que hi tenen 

lloc, com la quantitat de residus que es generen, tant si esdevenen de forma 
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controlada com si no, comporten una complicada gestió, que pot acabar ocasionant 

danys irreversibles en el medi.  

o Residus no biodegradables: Molts dels residus que es generen a les platges són no 

biodegradables i suposen un gran risc per la flora i la fauna marines.  

o Burilles: Les burilles que es tiren a la platja, com les que es tiren al carrer, són 

arrossegades pels mecanismes de drenatge de la ciutat i moltes d’elles acaben al 

mar, on alliberen substàncies tòxiques (Ajuntament de Barcelona 2021 e). 

o Microplàstics: l’alt ús d’envasos d’un sol ús, i la mala gestió d’aquests residus fa que 

molt sovint arribin al mar, un cop allà a causa de l’onatge i dels rajos ultraviolats, 

aquests residus es fragmenten en fibres microscòpiques que, ingerides pels 

organismes, s’incorporen en la xarxa tròfica, generant un risc a la flora i fauna 

marines, i els éssers humans. 

o Abocaments d’aigües residuals urbanes: a causa de pluges intenses d’estiu, els 

sistemes de clavegueram no poden contenir la quantitat d’aigua que haurien de 

transportar fins a les depuradores, i molt sovint, sigui per un drenatge natural, o pels 

mecanismes sobreeixidors de la xarxa de sanejament, aquesta aigua arriba 

directament al mar sense tractar, aportant una alta quantitat de residus orgànics, 

aigües grises, entre d’altres. És habitual després d’un dia de pluges fortes trobar en 

l’aigua del mar una presència de residus més elevada, fins i tot amb punts negres 

(animals morts). 

o Acumulacions d’escuma: és un tipus d’escuma creada per l’agitació de l’aigua del 

mar quan conté altes quantitats de matèria orgànica dissolta. 

o Taques d’oli: presència de taques d’oli, s’observen a la superfície i es veu l’aigua amb 

un color brillant i nacrat. Són ocasionades per abocaments de combustibles i l’alta 

presència d’embarcacions. També hi juguen un paper important les cremes solars. 

o Plagues de meduses: a causa de l’escalfament de l’aigua marina i la reducció de 

l’aportació de sediments dels rius, les comunitats de meduses desenvolupen la fase 

de pòlip més a prop de les costes, això crea un augment de meduses en el litoral 

barceloní. S’ha de tenir precaució, ja que segons l’espècie la picada pot resultar 

problemàtica per l’usuari (Treball a peu de platja 2020). 
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4.2 POLÍTICA ESTRATÈGICA DE GESTIÓ AMBIENTAL DE L’AJUNTAMENT DE 

BARCELONA  

El compromís de gestió ambiental de l’Ajuntament es basa en cinc línies estratègiques que 

han de guiar per emprendre millores en les platges barcelonines (Ajuntament de Barcelona 

2012). 

1. Aconseguir un espai segur i satisfactori pels usuaris. 

És essencial aconseguir un espai segur i agradable per tots els usuaris de les platges i es 

pren com a primordial aconseguir un grau de satisfacció elevat. Això s’aconsegueix amb 

platges segures, amb punts de socorrisme presents durant tota la temporada de bany. I 

platges amb una qualitat de l’aigua elevada. 

2. Establir un sistema de gestió cap a una qualitat ambiental diferenciada 

La qualitat diferenciada significa la implantació d’un sistema de qualitat ambiental 

potent per tal de crear un tret diferenciador de les platges de l’entorn. Des del 2015 està 

implantat a totes les platges de Barcelona el sistema de gestió ambiental ISO. Ara s’ha 

optat per actualitzar-lo, i s’escull l’aplicació del reglament europeu EMAS, més restrictiu 

com s’ha vist en punts anteriors. És clau que l’aplicació d’aquests sistemes es comuniqui 

a la ciutadania. 

3. Platges sense residus  

A causa de la massificació, s’ha de portar un control estricte dels residus que s’hi 

generen. Cal considerar que aquests sovint no són biodegradables. Els més preocupants 

sobretot són les burilles de tabac i plàstics d’un sòl ús. És per això, que des de 

l’ajuntament de Barcelona s’han realitzat diverses campanyes de conscienciació sota el 

nom de “Residu zero”. Aquest punt té vital importància, ja que la conservació del medi 

marí i poder gaudir de les platges sense residus, depèn de la conscienciació dels usuaris 

(Ajuntament de Barcelona 2021 e). 

4. Accessibilitat a les platges 

Les platges de Barcelona s’han de considerar com platges on qualsevol usuari pugui 

gaudir-ne, per això durant tota la temporada de bany, es disposa de serveis per 

acompanyar els banyistes i usuaris, incloses aquelles persones amb mobilitat reduïda, 
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que reben un servei específic de suport de bany. L’objectiu és garantir la seguretat i la 

qualitat de bany (Ajuntament de Barcelona 2021 a). 

5. Platges com espai natural 

La vida marítima pren una importància especial en les platges de Barcelona, ja que 

formen part del patrimoni natural de la ciutat, i es gestionen evitant que es deteriori la 

qualitat de les aigües i augmenti la quantitat de residus no biodegradables. El litoral 

barceloní, tot i la constant pressió antròpica i les constants transformacions que pateix, 

inclou una biodiversitat elevada que s’ha de preservar (Ajuntament de Barcelona 2021 

d). 

4.3 PROPOSTA DE DECLARACIÓ AMBIENTAL (DA) 

Com ja s’ha dit, aquest treball està focalitzat en la proposta d’una Declaració Ambiental per 

al sistema de platges de Barcelona, per al qual és necessari disposar d’informació sobre el 

sistema i sobre la política i estratègies de gestió de l’Ajuntament. La major part d’aquesta 

informació és pública, però alguna no ho és i no m’ha estat possible accedir-hi per no haver-

me estat facilitada per l’Ajuntament o directament no estava acotada a l’àmbit de gestió de 

platges. També cal dir que degut a la limitació de pàgines dels Treballs de Final de Grau, 

s’han hagut d’obviat algunes parts o ha calgut reduir-ne l’extensió. 

DA 1. ABAST DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL  

El sistema de Gestió Ambiental de Barcelona s’aplica a totes les activitats de l’ajuntament 

que influeixen en la gestió ambiental de les platges de Barcelona, que són un total de 10.  

DA 2.  LES PLATGES DE BARCELONA  

Les platges de Barcelona són un total de 10 platges, d’oest a est: Sant Sebastià, Sant Miquel, 

la Barceloneta, Somorrostro, de Nova Icària, Bogatell, Mar Bella, Nova Mar Bella, de Llevant i 

dels Banys del Fòrum. Són platges urbanes molt concorregudes tant per la població del 

municipi com per turistes nacionals i estrangers. Aquestes platges proporcionen un espai 

natural dins l’efervescent metròpoli urbana que representa Barcelona. 

Les platges del municipi barceloní formen part del patrimoni natural de la ciutat, per tant 

s’ha de procurar cuidar aquest espai natural. 
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En totes, s’hi poden trobar serveis bàsics costaners, com punts d’informació, punts de 

socorrisme, guinguetes o lloguer de para-sols i equipament esportiu. A part, també hi ha 

espais públics per practicar esport, com voleibol, ping-pong o bàsquet. 

Nou de les deu platges són semblants, formades per sorra fina i amb una extensió 

considerable, però, en canvi els Banys del Fòrum , la platja situada més a llevant, no disposa 

de sorra, s’accedeix a l’aigua a través de plataformes pavimentades. També destacar, a la 

platja de Llevant, un espai destinat als usuaris amb gossos.  

Per tal de considerar aquest apartat complet en una declaració ambiental, s’hauria 

d’incloure una descripció física i dels serveis detallats de cada platja, però a causa de la 

manca d’espai, en aquest projecte només s’ha inclòs una petita explicació conjunta 

(Ajuntament de Barcelona 2021 c). 

DA 3.  LA GESTIÓ DE PLATGES 

A causa de les característiques abans esmentades, la Gestió de les Platges requereix 

l’existència de serveis i activitats: 

o Servei de neteja: a les activitats relacionades amb la neteja de l’entorn de les platges, 

hi participa: 

 Brigada: pel que fa a la neteja manual i mecànica de la part seca de la platja, i 

de les dutxes. 

 Barcelona Cicle de l’Aigua: s’encarreguen de tots els residus que ja es troben 

dins l’aigua i que s’ha de treure a l’instant per evitar problemes amb els 

usuaris. 

 Agència Catalana de l’Aigua: pel seguiment de l’estat i qualitat de l’aigua. 

o Manteniment i renovació de la infraestructura: les activitats vinculades amb 

manteniment i renovació de la infraestructura estan subcontractades a empreses 

externes i parcialment fetes per tècnics municipals. 

o Servei de seguretat: sobretot, s’encarrega la Guàrdia Urbana, ocasionalment si es 

tracta d’algun fet de magnitud més elevada, també recau sobre els Mossos 

d’Esquadra.  

o Servei de salvament i primers auxilis: subcontractat a una empresa externa, 

s’encarreguen del servei de vigilància en totes les platges i dins l’aigua. 
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o Serveis higiènics: pel que fa a serveis higiènics fixos, la neteja se n’ocupa el servei de 

neteja municipal, i els serveis higiènics de temporada estan subcontractats per una 

empresa externa. Les dutxes i els rentapeus també estan a càrrec del servei 

municipal de neteja. 

o Serveis de lleure o oci: fa referència tant a les guinguetes, els tendals, gandules, para-

sols, etc., són gestionats per empreses externes, però l’ajuntament té control de les 

activitats, espai a utilitzar i control sanitari. 

o Activitats lúdic-esportives: inclou lloguer de patins, caiacs, pàdel-surf, etc., són 

gestionats per empreses externes, però l’ajuntament té control de les activitats, 

espai a utilitzar i control sanitari. 

o Servei d’informació ambiental: subcontractat a una empresa externa, dóna 

informació de caràcter municipal i ambiental, també informa la guàrdia urbana 

d’accidents o furts. 

o Servei de bany adaptat: subcontractat a una empresa externa, dóna suport de bany 

als usuaris que ho requereixin (Petició Ajuntament 2021). 

D’acord amb el sistema de gestió ambiental, els encarregats de la gestió de platges de 

l’Ajuntament de Barcelona (Figura 5) hi fan un seguiment periòdic de tots els serveis 

subcontractats i municipals.  
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DA 4.  POLÍTICA AMBIENTAL 

El Compromís de Parc i Jardins de Barcelona, Institut municipal per a la protecció del medi 

ambient a les platges de la ciutat integra la política ambiental de l’Ajuntament de Barcelona 

i, en endavant, orientarà i inspirarà totes les activitats i serveis que en elles es desenvolupen. 

Aquest compromís es concreta en: 

 Adoptar mesures de respecte al medi ambient, basades en els principis de prevenció i 

reducció de la contaminació que es produeixi en els processos de gestió i de les 

emissions de contaminants que se’n derivin. 

 Difondre la política ambiental entre el nostre personal i les parts interessades. 

 Establí un marc que permeti el desenvolupament de programes de gestió ambiental, així 

com el seguiment i revisió dels objectius i fites que s’estableixin dins el procés de millora 

continua de la nostra acotació i compromís vers el medi ambient. 

 Garantir el compliment de la legislació vigent europea, estatal, autonòmica i local, 

aplicable a les nostres activitats. 

 Avaluar per endavant les repercussions potencials sobre el medi ambient de les noves 

activitats, productes, processos, i adoptar les mesures preventives que siguin 

necessàries. 

 Fomentar el diàleg entre les parts interessades. 

 Fomentar l’aplicació de bones pràctiques ambientals en matèria de gestió ambiental 

entre els usuaris i proveïdors de serveis. 

 Generar informació, formació i sensibilització sobre les zones costaneres entre el 

personal, fent-lo partícip de la política ambiental. 

 Difondre la política ambiental i incrementar la conscienciació publica a través de 

programes de sensibilització i informació (Parcs i jardins de Barcelona 2003). 

DA 5.  INFORMACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS 

IDENTIFICACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Per tal d’identificar els impactes ambientals directes i indirectes vinculats en la gestió de les 

platges,  s’inclouen els aspectes associats a tres possibles situacions: normal, anormal i en 

situació d’emergència (N/A/E).  S’integren dins els impactes les activitats, serveis, 
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instal·lacions i recursos de la platja, per tal de determinar aquells que poden causar un 

impacte significatiu al medi ambient. 

Per tal d’identificar aquests impactes ambientals s’ha tingut en compte diversos factors 

relacionats amb la descripció de l’aspecte o el seu origen, el responsable de la seva gestió o 

seguiment, l’impacte que genera sobre el medi ambient i l’indicador escollit per tal de fer-ne 

la posterior avaluació. També s’ha tingut en compte la localització, per tal de veure si té un 

afecte localitzat o afecta una zona més gran. També s’ha considerat si són impactes directes 

o indirectes. 

L’avaluació d’aspectes ambientals permet determinar de manera més significativa el pes o 

importància que té cada aspecte. 

L’avaluació d’aspectes normals i anormals seguirà el criteri quantitatiu de: 

 Freqüència 

 Magnitud 

 Gravetat 

Els aspectes en situació d’emergència (incidents o accidents), es valoraran segons el criteri 

de Nivell Quantificat de Risc, segons: 

 Freqüència del succés (F.S) 

 Categoria d’incidència ambiental (C.I.M) 

L’aspecte es considera significatiu sempre que a l’hora d’avaluar-lo obtingui un valor 

superior a 9, en cas d’aspectes normals o anormals, o un valor igual o superior a 3 en cas 

d’aspectes en situació d’emergència (incidents o accidents). Els resultats es mostren en la 

taula 2  (Ajuntament de Sitges 2019). 

Taula 2. Identificació d'aspectes ambientals en la gestió de platges de Barcelona. 

IMPACTE ASPECTE 
AMBIENTAL 

DIRECTE/ 
INDIRECTE 

N/A/E VALOR ACCIONS DE CONTROL 

Contaminació de les 
aigües 

Abocaments 
d’aigües residuals 
urbanes 

D E 6 Evitar que durant pluges fortes pugui haver-hi 
abocaments d’aigües residuals directament al mar, 
creant claveguerams o corrents de seguretat per 
evitar la saturació dels sistemes de sanejament 
existents. 

Contaminació de les 
aigües 

Presència 
d’escumes 

D E 5 Evitar abocaments d’aigües residuals per reduir la 
presència de matèria orgànica 

Contaminació de les 
aigües 

Taques d’oli D E 5 Controlar la presència d’embarcacions, i en tot 
moment controlar la seva funcionalitat per evitar 
pèrdues de combustibles. 

Contaminació de les Presència de D E 5 Presència de papereres de recollida selectiva per 
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aigües microplàstics dipositar els residus. Treballs de recollida de 
residus per part de la brigada de neteja. 
Campanyes de conscienciació ciutadana. Vas 
reutilitzable per utilitzar en les guinguetes. 

Mala qualitat de l’aigua 
de bany 

Contaminació de les 
aigües 

D E 10 Controls diaris in situ de les variables de qualitat 
per part d’un equip de treballadors municipals. 
Control mensual de les qualitats microbiològiques 
per part de l’ACA. 

Contaminació de les 
aigües 

Ús de sabó a les 
dutxes 

D N 10 Potenciar les Bones pràctiques ambientals, com 
utilitzar cartells de sensibilització. Crear un 
filtre/reixeta, per evitar que l’aigua vagi 
directament al mar i primer passi pels serveis de 
depuració. 

Energia Consum d’energia 
elèctrica 

D N 10 Evitar usos d’energia innecessaris, usar 
temporitzadors per programar les enceses i 
apagades. Procurar que en tot moment els aparells 
que s’usin siguin eficients.  

Energia Consum de 
combustibles 
(brigada, 
embarcacions, etc.) 

D N 10 Potenciar l’ús de vehicles més eficients, i si pot ser 
elèctrics. Usar-los quan sigui necessari, evitant 
viatges i ús de combustibles en va. 

Esgotament de 
recursos naturals 

Consum d’aigua a 
les platges (dutxes i 
lavabos) 

D N 10 Potenciar les Bones pràctiques ambientals, com 
utilitzar cartells de sensibilització. Fer un 
manteniment de l’estat. 

Contaminació del sòl Residus banals 
d’envasos generats 
a la platja 

D N 10 Presència de papereres de recollida selectiva per 
dipositar els residus. Treballs de recollida de 
residus per part de la brigada de neteja. 
Campanyes de conscienciació ciutadana. Vas 
reutilitzable per utilitzar en les guinguetes. 

Contaminació del sòl Residus de burilles 
generats a la platja 

D N 10 Presència de papereres de resta per dipositar els 
residus. Treballs de recollida de residus per part de 
la brigada de neteja. Campanyes de conscienciació 
ciutadana. Distribució de cendres. 

Condicions de 
seguretat 
desfavorables 

Condicions de 
seguretat 
desfavorables 
(onatge o forts 
corrents) 

I E 10 Servei de salvament marítim durant la temporada 
de bany. Protocol del color de les banderes. Pla 
d’emergència Municipal. 

Presència d’organismes 
que poden suposar un 
problema per la 
seguretat dels usuaris 

Presència de 
meduses 

I E 8 Educació ambiental als usuaris, sobre les espècies i 
les mesures a seguir si arriba haver-hi contacte. 
Servei de Salvament marítim. 

Presència d’organismes 
que poden suposar un 
problema per la 
seguretat dels usuaris 

Presència d’eriçons I N 7 Educació ambiental als usuaris, sobre les espècies i 
les mesures a seguir si arriba haver-hi contacte. 
Servei de Salvament marítim. 

 

 

DA 6.  PROGRAMES DE MILLORA DEL COMPORTAMENT AMBIENTAL  

A continuació es resumeixen els Programes de comportament proposats per la temporada 

de bany. A les taules també es mostra l’estat de compliment de cada acció. 

 

 



SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL - CAS PRÀCTIC  CRISTINA LÓPEZ 
DECLARACIÓ AMBIENTAL DEL SISTEMA DE PLATGES DE BARCELONA 

 

23 
 

Objectiu 1. Millorar la comunicació a les platges 

Obtenir un servei de megafonia interconnectada, que permeti comunicar ràpidament de 

qualsevol incidència que passi a les platges. Tenir a la disposició dels usuaris el servei de 

salvament i el servei d’informació per tal d’advertir de perills o d’accions a seguir. 

Senyalització de perills amb cartells i presència del color de la bandera per alertar de l’estat 

marítim. 

Taula 3. Objectius de millora 1. 

ACCIÓ RESPONSABLE ESTAT 

Instal·lació de megafonia en totes les 
platges 

Ajuntament de 
Barcelona 

S’ha instal·lat, però s’ha d’assegurar el 
funcionament. 

Servei de salvament atents de l’estat 
de la platja i els usuaris 

Ajuntament de 
Barcelona i SalvaMar 

Present durant tota la temporada i horaris de 
bany. 

Presència de cartells informatius Ajuntament de 
Barcelona 

Instal·lats, però alguns estan en mal estat. 

Punts d’informació ambiental i 
ciutadana 

Ajuntament de 
Barcelona i Siresa 

Present durant tota la temporada i horaris de 
bany. 

La comunicació a les platges sempre s’ha tingut com un objectiu principal, per això els 

objectius estan complerts pràcticament al 100 %. Només s’ha de revisar periòdicament els 

sistemes de megafonia i renovar alguns cartells que han quedat malmesos. És de vital 

importància la seguretat i la satisfacció dels usuaris, per tant es disposa d’un servei ampli de 

comunicació, tan presencial com per canals telemàtics. 

Objectiu 2. Millorar la conscienciació ambiental ciutadana 

Augmentar la conscienciació ambiental als usuaris de les platges, que a part de gaudir de 

l’ambient natural mitjançant l’oci, obtinguin una visió de l’entorn com un medi a cuidar i 

respectar. Aspecte ambiental a millorar: Obtenir unes bones pràctiques ambientals de part 

dels usuaris de les platges. Com l’ús de les papereres, evitar el malbaratament de les aigües 

de les dutxes i evitar usar sabó, seguir les indicacions dels equips de seguretat i informació, 

mantenir un comportament cívic, etc. 

Taula 4. Objectius de millora 2. 

ACCIÓ RESPONSABLE ESTAT 
Utilització de cartells per promoure 
bones pràctiques ambientals 

Ajuntament de 
Barcelona 

Instal·lats, però alguns estan en mal estat o són 
poc visibles. 

Cartells amb prohibicions i 
recomanacions a seguir 

Ajuntament de 
Barcelona 

Instal·lats, però alguns estan en mal estat. 

Promoure l’educació ambiental entre 
els usuaris de les platges 

Ajuntament de 
Barcelona i Siresa 

Informadors ambientals presents durant tota la 
temporada i horaris de bany. 
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Habilitar punts de recollida selectiva Ajuntament de 
Barcelona 

Instal·lats, però alguns són poc visibles. 

 

Objectiu 3. Evitar l’ús de residus no biodegradables a les platges 

Amb el fi d’evitar la contaminació de l’àrea seca de la platja i que aquests residus acabin sent 

arrossegats pel mar, i generin afectacions o creïn toxicitat en el medi marí. Aspecte 

ambiental a millorar: Promoure l’ús de les papereres i de la recollida selectiva entre els 

usuaris de les platges, evitar l’ús d’envasos d’un sol ús. Utilitzar cendres per dipositar les 

burilles de tabac. 

Taula 5. Objectius de millora 3. 

ACCIÓ RESPONSABLE ESTAT 
Utilització de cartells per promoure 
l’ús de papereres.  

Ajuntament de 
Barcelona 

No instal·lats, simplement hi ha les papereres. 

Promoure la recollida selectiva entre 
els usuaris de les platges 

Ajuntament de 
Barcelona i Siresa 

Informadors ambientals presents durant tota la 
temporada i horaris de bany. 

Habilitar punts de recollida selectiva Ajuntament de 
Barcelona 

Instal·lats, però alguns són poc visibles. 

Potenciar l’ús de cendres Ajuntament de 
Barcelona 

Actualment, campanya parada a causa de la Covid-
19. 

Platges sense fum Ajuntament de 
Barcelona 

Habilitar platges on fumar no estigui permès. 
Creació de proba pilot en les Platges de Sant 
Sebastià, Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar Bella. 
(Betevé 2021) 

DA 7. COMPORTAMENT AMBIENTAL  

INDICADORS DE COMPORTAMENT AMBIENTAL 

En aquest apartat, molta de la informació que s’hi hauria de presentar, és informació de 

caràcter privat de l’ajuntament, què, no es disposa o no es pot obtenir només per l’àrea de 

gestió de les platges. En els caos que és així, s’ha optat només per descriure el procediment 

que s’hauria de fer sense mencionar dades reals. En els casos que la informació és exterior o 

d’ús públic, si que es veurà reflectit en el seu corresponent subapartat. 

L’ús d’aquest tipus d’indicadors millorarà el comportament ambiental al convertir dades 

bàsiques recopilades en informació fàcilment comprensible pel públic. Els indicadors de 

comportament ambiental sintetitzen una informació ambiental molt ample en un nombre 

limitat de dades clau significatives, el que ajuda a les organitzacions a quantificar i notificar 

el seu comportament ambiental. Una altra funció important d’aquests indicadors és ajudar a 

les organitzacions a gestionar els seus aspectes i impactes ambientals. 
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Els indicadors seleccionats han estat classificats en funció de l’àmbit en el qual actuen i 

escollits segons la facilitat i la viabilitat de càlcul del lloc d’estudi. Per tant, trobem agrupats 

els indicadors segons els criteris següents: 

 Qualitat de l’aire 

 Qualitat de l’aigua 

 Generació de residus 

 Contaminació del sòl 

 Consum de recursos: aigua, electricitat i combustibles 

Es disposa de llistat de tots aquests indicadors amb les seves freqüències i responsables de 

càlcul, font d’on s’ha obtingut les dades, requisits legals associats, si s’escau, així com les 

unitats de mesura, valors de referència i valors absoluts i relatius obtinguts, sempre que hagi 

sigut possible. 

 Indicadors de la qualitat de l’aire 

Es mesura la qualitat de l’aire a partir de: 

 Emissions de gasos d’efecte hivernacle (SO2, NOx i PM) 

En l’àmbit de gestió de platges, les emissions de gasos d’efecte hivernacle 

provenen de l’ús de vehicles i del consum elèctric de calderes o sistemes de 

refrigeració. Ja que l’eficiència dels motors disminueix amb l’ús, el càlcul dels 

contaminants emesos és difícil d’estimar. 

Per tant, per calcular el total d’emissions, s’ha considerat els kWh d’electricitat 

gastats, saben que el factor d’emissió equival a 2,67 Kg CO2/kWh així com els 

litres de gasoil gastats, tenint en compte que el factor d’emissió equival a 2,61 kg 

CO2/ l de gasoil. La suma de les dues variables, seria el total de kg de CO2 emesos 

anualment (Oficina Catalana  del Canvi Climàtic 2011). 

 Partícules en suspensió 

La qualitat de l’aire és mesurada pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Les 

partícules inferiors a 10 micres d’acord amb el Real Decret 1073/2002, sobre 

avaluació i gestió de la qualitat de l'aire ambient en relació amb el diòxid de sofre, 

diòxid de nitrogen, òxids de nitrogen, partícules, plom, benzè i monòxid de carbon, 

és el paràmetre útil per a l’avaluació de la qualitat de l’aire. Les dades, obtingudes 
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dels “balanços i informes” elaborat per la Direcció General de Medi Ambient de la 

Generalitat. En el cas de  Barcelona s’inclou en la Zona de Qualitat de l’aire 1: 

Àrea de Barcelona. 

Pel que fa als valors de partícules en suspensió, benzè i plom, l’àrea de Barcelona 

no presenta una superació dels límits establerts per la normativa vigent. En canvi, 

si que presenta superacions per NO2 i O3 (Generalitat de Catalunya 2021). 

 Indicadors de la qualitat de l’aigua sanitària 

El control de la qualitat de l’aigua sanitària, d’acord amb els Reals Decrets 865/2003, 

s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, i 

140/2003, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum 

humà, implica un control de l’estat de desinfecció de les dutxes, rentapeus i WC a partir 

de l’anàlisi dels següents paràmetres: 

 Legionel·la 

 Clor lliure residual 

 Temperatura  

Els resultats s’han de portar a analitzar a un laboratori i assegurar que cada paràmetre 

estigui dins de la norma vigent (Real Decret 865/2003). 

 Indicadors de la qualitat de l’aigua de bany 

Regulat a través de la Directiva 2006/7/CE, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües 

de bany, i el Real Decret 1341/2007,  sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany. 

L’Agència catalana de l’Aigua és l’encarregada de dur a terme el control de la qualitat de 

l’aigua de bany, en el marc del “Programa de Vigilància i informació de l’estat de les 

Platges” (Agència Catalana de l’Aigua 2020 b). Es duen a terme anàlisi d’Enterococcus 

faecalis i Escherichia coli. 

Els resultats de la temporada 2020 de platges les platges de Barcelona, mostren resultats 

molt satisfactoris amb 5 platges classificades amb qualitat excel·lent, 4 amb qualitat  

bona i una amb qualitat suficient (Agència Catalana de l’Aigua, 2020 a). A part, durant la 

temporada de bany, diàriament es porten a terme controls de qualitat in-situ, per valorar 

que sigui òptim el bany. 
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 Indicadors de la generació de residus 

Regulat per la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats. Les dades es mesurarien per 

cada platja i cada dia de la temporada de bany. El volum d’envasos (Tn) i el volum de 

resta de residus (Tn). I en el cas que hi hagués indecències a les aigües litorals on calgués 

fer una neteja específica, també s’hauria de tenir en compte les tones de residu recollit. 

 Indicadors de recursos 

En el cas de  l’energia renovable, actualment, no s’usa en l’àmbit de les platges, 

actualment s’usa electricitat, i aquesta prové de la xarxa d’abastament pública. 

Referent, a l’eficiència del consum d’altres materials i matèries primeres, es tracta dins el 

consum d’aigua i electricitat, que són els únics consums del Servei de Platges. Pel que fa 

al consum de la resta de materials (com els combustibles) l’ajuntament ha de realitzar un 

manteniment preventiu i correctiu dels vehicles i màquines amb l’objectiu d’assegurar el 

control i seguiment de l’eficiència del consum. Les dades s’extreuen de la facturació que 

realitza l’ajuntament. 

 Indicadors de no conformitat i incidències 

Les incidències i no conformitats poden provenir de: 

 Incidències detectades per a la Brigada, a través d’Ordres de Treball. 

 Internament de l’Ajuntament, a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. 

 Incidències detectades per la Guàrdia Urbana, registrades en els seus arxius de 

gestió. 

 No conformitats i incidències detectades provinents del funcionament del Sistema i 

d’auditories fetes. 

A partir de les incidències i no conformitats detectades, es fa un seguiment de diferents 

aspectes ambientals del que en destaquem el seguiment de l’aspecte ambiental 

significatiu. 
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DA 8. COMUNICACIONS I INFORMACIÓ PÚBLICA AMBIENTAL 

La proposta d’activitat de comunicació i educació ambiental de l’Ajuntament de Barcelona 

s’ha dissenyat per tal de promoure els principis d’una gestió de platges sostenible, donant 

suport a iniciatives i projectes que es desenvolupen en aquest àmbit. Es destaca l’acció 

educativa de part dels informadors ambientals de l’Ajuntament de Barcelona i l’edifici de 

l’Espai de Mar a la platja de la Barceloneta, on aprenen a respectar el mar a través de 

l’esport i el lleure (Ajuntament de Barcelona 2021 c). 

Durant la temporada 2020, les accions de comunicació amb l’usuari s’han continuat 

desenvolupant, així com amb les concessions de serveis de platges, amb l’objectiu de 

difondre els principis del desenvolupament sostenible i assolir una gestió ambiental correcta 

a les platges. 

Per tal que aquesta comunicació amb usuaris funcioni, a les platges de Barcelona s’optà per: 

 Instal·lar megafonia en totes les platges 

 Instal·lar cartells informatius, tant de seguretat com de bones pràctiques ambientals 

 Accés a l’Espai de Mar 

 Disposició d’Informadors Ambientals  

 Disposició de Socorrisme i Salvament Marítim 

 Realització d’enquestes als usuaris i treballadors 

 Disposició d’espai de queixes i suggerències 

 Disposició de tríptics informant de l’aplicació del reglament EMAS  

 Accés a la web de l’Ajuntament, on durant tota la temporada de bany es mostrà 

l’ocupació. La temperatura i la qualitat de l’aigua de totes les platges. 

DA 9.VERIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL 

L’últim pas de l’aplicació del Reglament EMAS, un cop el document ha estat aprovat per 

l’Ajuntament o organització promotora, és la verificació del procés d’avaluació de la 

conformitat. Aquest procés es du a terme per un verificador ambiental per demostrar si el 

anàlisi ambiental, la política ambiental, el sistema de gestió ambiental i l’auditoria ambiental 
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interna d’una organització i la seva aplicació s’ajusta als requisits del present Reglament (CE) 

1221/2009. 

5. DISCUSSIÓ 

L’aplicació d’un SGA comporta beneficis a l’empresa quant a eficiència en l’ús dels recursos i 

quant a eficàcia dels serveis que presta, així com quant a la minimització de l’impacte 

ambiental de la seva activitat.  Però també és molt important quant a màrqueting, atès que 

la comunicació al públic o clients del fet de disposar d’un SGA i aplicar-lo, cada cop és més 

ben valorat en el context actual de progressiva sensibilització ambiental. Així, l’aplicació d’un 

SGA esdevé quasi obligatori per qüestió de competència de mercat.  

Un exemple són els sistemes de platges de gran envergadura i/o creixent pressió turística, 

com són, en l’àmbit català: la Costa Brava, la Costa del Maresme, la Costa del Barcelonès, la 

Costa del Garraf i la Costa Daurada. Platges com les de Calafell, Roses o Arenys de Mar han 

estat les pioneres en l’aplicació d’un SGA, complint amb l’EMAS des de 2003. També el 

sistema de platges de Barcelona aplica la norma ISO 14001 des de 2003 (Generalitat de 

Catalunya 2007).  

La declaració ambiental és el requisit per al compliment del reglament EMAS en una 

organització, ja que és obligatòria. La declaració ambiental que ha d’incloure l’EMAS és una 

de les característiques diferencials que la fan més restrictiva respecte al simple compliment 

de la norma ISO 14001, ja que la seva obligatorietat comporta l’elaboració d’un document 

oficial verificat en el qual han d’intervenir totes les parts d’una organització (Direcció 

Tècnica, Clients, Màrqueting, etc.). Aquest document resumeix i exposa els diferents temes 

organitzatius relacionats amb el medi ambient sense entrar en debat o analitzar els 

resultats. Tot i que la seva realització és costosa, tant temporalment com econòmicament, 

els beneficis que s’obtenen a nivell de màrqueting i reputació són molt bons. Prova d’això és 

que hi ha un gran nombre d’organitzacions que tot i aplicar l’ISO, opten per publicar una 

declaració ambiental igualment, de forma voluntària. 
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Ja que el projecte se centra en la realització d’una DA, i no en la prèvia realització d’EMAS, 

alguns punts que ha d’incloure el document, requerits per l’Annex IV Reglament 1221/2009, 

com són els punts a) (descripció clara i inequívoca del registre EMAS) i h) (nombre i núm. 

d’acreditació o autorització  i data de validació), no s’han fet durant la descripció de la 

declaració ambiental. En canvi, la resta de punts, més relacionats amb els aspectes 

ambientals, fites i objectius o legislació associada s’han pogut desenvolupar el màxim 

possible dins l’àmbit d’estudi. 

Com s’ha pogut veure en aquest cas d’estudi, un dels grans impactes de la gestió dels platges 

és la pressió antròpica que pateix el medi marí com la massificació o ús de vehicles aquàtics,  

la gran quantitat d’agents externs que acaben en les platges o en el mar com combustibles 

fòssils i residus banals, entre altres. 

Entre aquests, destacar la contaminació per plàstics, que poden arriben al mar mitjançant 

descàrregues d’aigua residual, pluges fortes que arrosseguen els residus al mar o l’acció de 

l’onatge que escombra tots els residus banals localitzats a la platja seca. Els residus de 

plàstics, o més ben dit els microplàstics, són un dels problemes emergents més  importants 

actualment, i un dels que genera més moviment ciutadà per tal d’aturar-ho. Alguns dels 

impactes que poden gener els microplàstics als ecosistemes aquàtics són mor o asfixia 

d’espècies i poden arribar a la cadena  alimentària humana mitjançant aliments que 

consumim causant alteracions al sistema endocrí i a la salut reproductiva, tant d’humans 

com altres tipus de fauna. A causa de la seva petita massa floten, aquest fet impedeix una 

correcte fotosíntesi de fitoplàncton i diatomees, les quals generen oxigen. 

L’Ajuntament de Barcelona, a l’hora d’aplicar un SGA, sigui l’ISO prèviament establerta o el 

sistema EMAS, té un avantatge “competitiu” sobre altres municipis, ja que gràcies a la seva  

dimensió i gran quantitat de personal i serveis pot realitzar tot el sistema d’aplicació dels 

SGA sense interrompre altres activitats de l’organització. Però, en canvi, aquest procés es 

pot tornar més llarg i tediós a causa de l’alta quantitat d’agents i sectors a coordinar.  

Des del punt de vista de comportament ambiental, l’Ajuntament de Barcelona ha avançat 

cap a la direcció correcta aplicant un sistema de gestió ambiental, però per tal d’incloure 

tota les parts interessades, en aquest cas, els usuaris, i que puguin obtenir un document 
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públic on es mostri amb transparència els aspectes ambientals que comporta la gestió de les 

platges, pot ser un exercici molt profitós, tant de coneixença com de conscienciació. Ja que 

el reglament EMAS té una repercussió més elevada, és interessant que l’Ajuntament de 

Barcelona fes l’exercici d’aplicació, com han fet altres platges del litoral català.  

És podria excusar la manca de declaració ambiental o d’aplicació del reglament EMAS de 

part de l’Ajuntament de Barcelona, com a causa de la gran dimensió de la ciutat i que la font 

principal d’ingressos del municipi no es deu solament el turisme de platges, com és el cas 

d’altres punts del litoral català, però si es vol avançar cap a un model de gestió integral de 

les platges de Barcelona, l’aplicació de l’EMAS és una bona manera de millorar. 

5.1 CRITERIS ÈTICS O DE SOSTENIBILITAT DEL TREBALL 

Per les característiques d’aquest treball, de l’àmbit de gestió i amb treball de recerca 

bibliogràfica, no s’han vist compromeses cap tipus de característiques bioètiques ni de 

sostenibilitat. Seguint en tot moment bones pràctiques ambiental i no hi ha hagut interacció 

directe amb el medi ambient. 

 

5.2 PUNTS DE MILLORA O MESURES COMPENSATÒRIES  

Processos i tecnologies sostenibles: 

- Generació i ús d’energies renovables en les guinguetes i punts d’informació i socorrisme de 

les platges. Creació de xarxa de calor mitjançant calderes d’estella o pellet. Generació 

d’energia elèctrica mitjançant plaques solars en els punts de gestió on sigui rendible.  

-En el cas que no sigui possible l’aplicació d’aquestes mesures per generar energia, adherir-

se al marc d’energia verda certificada en tots els punts de la gestió de platges. 

- Ús de vehicles elèctrics (en el cas que no fos possible: vehicles híbrids o vehicles més 

eficients) per tal d’evitar emetre emissions de CO2 a l’atmosfera. 

- Instal·lació d’un sistema de drenatge eficient en les dutxes i rentapeus, per tal d’evitar que 

el sabó arribi al medi marí. 

Conscienciació ciutadana: 

- Jornades d’educació a través del lleure, aprendre a respectar el mar i cuidar-lo. 
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- Mitjançant tríptics i cartells, informar de l’aplicació del reglament EMAS, mostrant línies de 

millora futures, també pels usuaris. 

- Jornades de recollida de brossa i residus. Explicació sobre reciclatge i bon ús de la zona de 

platja seca. 

6. CONCLUSIONS  

 The most recurring environmental impacts on Barcelona’s beaches are: 

overcrowding, non-biodegradable waste, tobacco butts, microplastics, urban 

wastewater discharges, foam accumulations, oil slicks and jellyfish pests. 

 The lack of data on some aspects of environmental behaviour means that it has not 

been possible to obtain a clear and chronological view of its evolution and whether it 

has improved over the years. 

 A line of action of create by the city council to reduce the presence of ordinary waste 

on the beaches, is to carry out various information and awareness campaigns on the 

beaches of Barcelona. 

 The system of beaches constitute a coastal ecosystem of a great diversity of species 

of flora and fauna characteristic of the Mediterranean coast, which have been 

declared natural heritage of Barcelona by the city council. 

 As the beaches also provide a leisure environment in the urban metropolis of 

Barcelona with a large influx of users, they require a coordinated and efficient 

environmental management system, in which all must have the minimum services, 

such as rescue points, access or services for people with reduced mobility, waste 

management, information points, among others, as well as measures to protect the 

marine environment. 

 The Environmental Declaration required for EMAS accreditation is a very useful tool 

in three ways: it involves the environmental analysis of the system, obliges the 

managing body (the city council) to define an environmental policy of action and 

establishes a public communication route. Verification by an independent entity and 

official recognition at European level gives credibility and security to its users, while 

giving prestige to the city council. 
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 The accreditation of the EMAS certificate on the beaches of Barcelona would place it 

in a leading position in Spain, if compared to other regional capitals. The only large 

beach systems in Spain (apart from those in small municipalities) that currently have 

the EMAS certificate are the beach system of San Sebastián (Basque Country) and the 

beach system of Benidorm (Valencian Country). 
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