
 1 

VILÀ DEMANA QUE A LES PLATGES DE BARCELONA ES 

PUGUIN COMPATIBILITZAR TOTS ELS USOS SENSE 

CAUSAR MOLÈSTIES A TERCERS 

La síndica ha tramitat al llarg del mes de maig sis queixes de ciutadans a qui la 

Guàrdia Urbana va prohibir jugar a voleibol perquè molestaven a altres usuaris 

La defensora ha recomanat a l’Ajuntament instal·lar més zones per a activitats 

esportives o establir uns horaris per a poder practicar diferents jocs  

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, considera que a les platges 

de Barcelona s’han de poder compatibilitzar tots els usos sense causar molèsties a 

tercers. Al llarg de maig, la defensora ha rebut sis reclamacions de ciutadans a qui la 

Guàrdia Urbana va prohibir practicar el voleibol perquè altres usuaris es van queixar que 

aixecaven pols. Vilà conclou que l’actuació de la Guàrdia Urbana va ser correcta, avisant 

els joves sense sancionar-los --la normativa permet la pràctica d’aquest esport sempre i 

quan no es perjudiqui ningú—, però planteja a l’Ajuntament que estudiï implantar més 

zones per a activitats esportives si hi ha una demanda creixent. 

Els usos de les platges de Barcelona ve determinat pel Pla de gestió integrat del litoral de 

maig de 2007, aprovat pel Ministeri de Medi Ambient. I correspon a l’Ajuntament vetllar pel 

compliment del pla i establir les activitats recreatives que s’hi poden portar a terme, així 

com determinar-ne els espais. En concret, el pla preveu que es puguin realitzar activitats 

lúdiques, esportives i educatives, sempre que es comptabilitzin amb el bany i el descans a 

la sorra. I és obligació del consistori instal·lar i mantenir els equipaments, incloses les 

xarxes de voleibol. 

En les seves denúncies, els esportistes mostraven la seva disconformitat per la prohibició 

de jugar i de la resposta de l’Ajuntament a la seva reclamació, i demanaven que 

s’instal·lessin més zones per a practicar esport a la platja. La Guàrdia Urbana va prohibir 

els joves jugar i els va fer desmuntar les xarxes després de rebre les queixes d’altres 

usuaris. L’article 31 de l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència 

ciutadana a l’espai públic no permet la pràctica de jocs que pertorbi la tranquil·litat dels 

altres usuaris.  
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A les reclamacions rebudes no consta que els agents sancionessin ningú, sinó que es van 

limitar a avisar de la prohibició de jugar si es causen molèsties a tercers. En opinió de la 

defensora, la Guàrdia Urbana va actuar correctament. L’Ordenança diu que només en cas 

en què l’activitat persisteixi es considerarà infracció i es podrà sancionar. 

L’import de les sancions d’una infracció lleu de l’Ordenança del civisme, com seria el cas, 

podria arribar fins als 750 euros. La síndica, i així ho ha fet saber a l’Ajuntament en 

diferents ocasions, opina que alguns imports que s’apliquen, en aquest cas o en altres, 

són desproporcionats i caldria adequar-los a la gravetat de la falta i al context de crisi. 

Gestió de les platges complexa  

La defensora és conscient que la gestió de les platges de Barcelona és complexa per la 

densitat de persones que reben. Per aquest motiu, existeix el pla d’usos, que té com a 

funció harmonitzar les diferents activitats, i és obligació de la Guàrdia Urbana actuar quan 

algun ciutadà es sent agreujat per una activitat que li causa molèsties. 

Vilà creu que les persones que vulguin practicar aquest esport o un altre ho han de fer en 

les zones d’esports previstes a diferents platges, el més allunyat possible de les terrasses 

i de les zones de descans, i en horaris on l’afluència de banyistes no sigui gaire elevada. 

Amb tot, la síndica vol posar especial èmfasi en el gran èxit que les platges de Barcelona 

tenen, des de fa uns anys, un espai per a portar-hi a terme activitats lúdiques i recreatives 

més enllà de prendre el sol i banyar-se, i ha recomanat a l’Ajuntament que instal·li més 

zones per a activitats esportives si es considera que hi ha una major demanda que altres 

anys o estableixi uns horaris per poder practicar aquestes activitats sense perill de 

molestar els banyistes. 

 


