GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 5 d’agost del 2022

CSV: 86b1-a260-3853-6204
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2022-335 de 4 d'agost, pel qual s'aprova inicialment el Decret pel qual s'estableixen mesures de regulació i d'ordenació de l'ús esportiu de les platges de Barcelona.

ANNEX 1: ÚS ESPORTIU A LA ZONA DE SORRA DE LES PLATGES EN TEMPORADA BAIXA4
SOL·LICITUD
HORARI
DE PERMÍS

REQUISITS MÍNIMS3

Activitats
esportives Platja de Sant Sebastià
organitzades per federats o Platja del Somorrostro
associacions
Platja de la Nova Icària
Platja del Bogatell
Esdeveniments
Platja de la Mar Bella
internacionals i/o d’interès
de ciutat

Sí



Activitats
esportives
organitzades per persones
físiques o jurídiques que
suposin un aprofitament
comú especial o privatiu de
les platges en benefici
propi
Activitats lliures
no organitzades

Sí

ÚS ESPORTIU

Pesca

LLOC1,2

Platja de Sant Sebastià
Platja del Somorrostro
Platja de la Nova Icària
Platja del Bogatell
Platja de la Mar Bella

Recollit al permís.

De
dilluns
a 
diumenge entre 8:30 a
16.00 h



Totes les platges amb una No
ocupació màxima de la
meitat
de
l’espai
habilitat.
Lliure
No

Recollit al permís.



De
dilluns
a 
diumenge entre 8:30 a 
16.00 h

Federacions: acreditar la inscripció al registre de
federacions.
Associacions: acreditar el registre al cens
d’organitzadors/es d’activitats esportives.
Disposar de Pòlissa de responsabilitat civil.
Disposar de Titulació professional atorgada pel
Registre Oficial de Professionals de l’Esport de
Catalunya o, en el seu defecte, d’un acord de
vinculació o voluntariat entre l’entitat i el tècnic
amb titulació homologada.
Acreditar el registre al cens d’organitzadors/es
d’activitats esportives.
Disposar de pòlissa de responsabilitat civil.
Disposar de la titulació professional atorgada pel
Registre Oficial de Professionals de l’Esport de
Catalunya.

Sense limitació

Sense requisits

Lliure

Segons estableix la normativa vigent

Subjecte a l’avaluació i aprovació prèvia dels serveis municipals i en funció de la disponibilitat de la sorra
Espais habilitats per a la pràctica de l’esport organitzat, lliure i de la pesca segons mapes Annex 4
3
Són requisits mínims que no eximeixen de la presentació de la comunicació prèvia o la sol·licitud de llicència que la normativa sectorial exigeixi per a
l’exercici de l’activitat.
4
Consultable a: https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-i-platges/temporada-de-banys
1
2
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ANNEX 2: ÚS ESPORTIU A LA ZONA DE SORRA DE LES PLATGES EN TEMPORADA MITJANA4

ÚS ESPORTIU

LLOC1,2

Activitats
esportives Platja de Sant Sebastià
organitzades per federats o Platja del Somorrostro
associacions
Platja de la Nova Icària
Platja del Bogatell
Esdeveniments
Platja de la Mar Bella
internacionals i/o d’interès
de ciutat

SOL·LICITUD HORARI
DE PERMÍS
Sí
Recollit al permís.

REQUISITS MÍNIMS3


De dilluns a divendres 
entre 8.00 a 20.00 h

Dissabte i diumenge 
de 8.00 a 10.00 h i
de 18.00 a 20.00 h

Sí

Recollit al permís.



Federacions: acreditar la inscripció al registre de
federacions.
Associacions: acreditar el registre al cens
d’organitzadors/es d’activitats esportives.
Disposar de pòlissa de responsabilitat civil.
Disposar de Titulació professional atorgada pel
Registre Oficial de Professionals de l’Esport de
Catalunya o, en el seu defecte, d’un acord de
vinculació o voluntariat entre l’entitat i el tècnic
amb titulació homologada.
Acreditar el registre al cens d’organitzadors/es
d’activitats esportives.
Disposar de pòlissa de responsabilitat civil.
Disposar de la titulació professional atorgada pel
Registre Oficial de Professionals de l’Esport de
Catalunya.

Activitats
esportives
organitzades per persones
físiques o jurídiques que
suposin un aprofitament
comú especial o privatiu de
les platges en benefici
propi

Platja de Sant Sebastià
Platja del Somorrostro
Platja de la Nova Icària
Platja del Bogatell
Platja de la Mar Bella

Activitats lliures
no organitzades

Platja de Sant Miquel
Platja del Somorrostro
Platja de la Nova Icària
Platja del Bogatell

No

Sense limitació

Sense requisits

Pesca

Lliure

No

Lliure

Segons estableix la normativa vigent

De dilluns a divendres 
entre 8.00 a 20.00 h

Dissabte i diumenge
de 8.00 a 10.00 h i
de 18.00 a 20.00 h

Subjecte a l’avaluació i aprovació prèvia dels serveis municipals i en funció de la disponibilitat de la sorra
Espais habilitats per a la pràctica de l’esport organitzat, lliure i de la pesca segons mapes Annex 4
3
Són requisits mínims que no eximeixen de la presentació de la comunicació prèvia o la sol·licitud de llicència que la normativa sectorial exigeixi per a
l’exercici de l’activitat.
4
Consultable a: https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-i-platges/temporada-de-banys
1
2
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ANNEX 3: ÚS ESPORTIU A LA ZONA DE SORRA DE LES PLATGES EN TEMPORADA ALTA4

ÚS ESPORTIU

LLOC1,2

Activitats
esportives Platja de Sant Sebastià
organitzades per federats o Platja del Somorrostro
associacions
Platja de la Nova Icària
Platja del Bogatell
Esdeveniments
Platja de la Mar Bella
internacionals i/o d’interès
de ciutat

Activitats
esportives
organitzades per persones
físiques o jurídiques que
suposin un aprofitament
comú especial o privatiu de
les platges en benefici
propi
Activitats lliures
no organitzades

Pesca

SOL·LICITUD HORARI
DE PERMÍS
Sí
Recollit al permís.

REQUISITS MÍNIMS3


De dilluns a divendres 
de 8.00 a 10.00 h i
de 19.00 a 21.00 h



Recollit al permís.



Federacions: acreditar la inscripció al registre de
federacions.
Associacions: acreditar el registre al cens
d’organitzadors/es d’activitats esportives.
Disposar de pòlissa de responsabilitat civil.
Disposar de Titulació professional atorgada pel
Registre Oficial de Professionals de l’Esport de
Catalunya o, en el seu defecte, d’un acord de
vinculació o voluntariat entre l’entitat i el tècnic
amb titulació homologada.
Acreditar el registre al cens d’organitzadors/es
d’activitats esportives.
Disposar de pòlissa de responsabilitat civil.
Disposar de la titulació professional atorgada pel
Registre Oficial de Professionals de l’Esport de
Catalunya.

Platja de Sant Sebastià
Platja del Somorrostro
Platja de la Nova Icària
Platja del Bogatell
Platja de la Mar Bella

Sí

Platja de Sant Miquel
Platja del Somorrostro
Platja de la Nova Icària
Platja del Bogatell
Zona de pesca
Lliure

No

Sense limitació

Sense requisits

No
No

de 19.00h a 21.00h
de 21.00h a 10.00h

Segons estableix la normativa vigent

De dilluns a divendres 
de 8.00 a 10.00 h i

de 19.00 a 21.00 h

Subjecte a l’avaluació i aprovació prèvia dels serveis municipals i en funció de la disponibilitat de la sorra
Espais habilitats per a la pràctica de l’esport organitzat, lliure i de la pesca segons mapes Annex 4
3
Són requisits mínims que no eximeixen de la presentació de la comunicació prèvia o la sol·licitud de llicència que la normativa sectorial exigeixi per a
l’exercici de l’activitat.
4
Consultable a: https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-i-platges/temporada-de-banys
1
2
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ANNEX 4: ZONES ESPORTIVES PER A LA PRÀCTICA ORGANITZADA
ESPORTIVA I D’ESBARJO LLIURE, I ACTIVITAT DE PESCA
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