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MARC LEGAL, INTRODUCCIÓ I OBJECTIU

Segons el que estableix l’article 115 de la Llei 22/1988, de 26 de juliol, de Costes,
modificada per la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral, així
com el Reglament de Costes (RD 876/2014, de 10 d’octubre), els Ajuntaments tenen
competències per a l’explotació, directa o indirecta previstes en la legislació de Règim
Local, dels usos de temporada que s’autoritzin en l’àmbit de les seves platges.
Així mateix, també tenen la competència en l’observança de les normes i condicions de
salvament, socorrisme i seguretat de les vides humanes, a més del manteniment de les
platges i llocs públics de bany en les degudes condicions de neteja, higiene i salubritat.
L’entrada en vigor de la Llei 8/2020, de 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral,
formula un nou marc jurídic pel què fa a la regulació del litoral, establint nous instruments
de planificació per fer front als reptes climàtics mitjançant un model de gestió integrada
de l’espai costaner català. D’aquesta manera, el títol II de la Llei 8/2020 regula els
instruments d’ordenació del litoral, articulats mitjançant el Pla de protecció i ordenació
del litoral per l’àmbit terrestre i marí del litoral català, i els Plans d’ús del litoral i de les
platges com a instrument per a ordenar, en l’àmbit municipal, els serveis de temporada
i determinades activitats que es planifiqui situar al llarg de l’any en el domini públic
maritimoterrestre i en els terrenys de titularitat pública que inclogui situats a la seva zona
de servitud de protecció.
No obstant, atenent al desplegament d’aquest nou marc normatiu, en la Disposició
transitòria segona de la Llei 8/2020 s’estableix que:
1. Mentre no entri en vigor el Pla de protecció i ordenació del litoral, els plans de distribució
d’usos i serveis de temporada de les platges s’aproven d’acord amb la normativa anterior.
2. A partir de l’entrada en vigor del Pla de protecció i ordenació del litoral, els ajuntaments
han de tramitar els plans d'ús del litoral i de les platges. Mentre no s'aprovin aquests
nous instruments, els plans de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges
vigents es continuen aplicant i regint per la normativa anterior durant el seu termini de
vigència.
3. Mentre siguin aplicables els plans de distribució d'usos i serveis de temporada de les
platges, les autoritzacions per a l'ocupació del domini públic maritimoterrestre i
l'explotació dels serveis de temporada compresos dins l'àmbit territorial dels dits plans
es regeixen per la normativa anterior

Així, el marc jurídic vigent d’ordenació i gestió del litoral en matèria de costes, ve regulat
per la disposició addicional sisena de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del
text refós de la Llei d’urbanisme, on s’estableix el següent:
1. Els plans de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges estableixen les
normes sobre l’explotació dels serveis que es poden instal·lar a les platges durant la
temporada d’estiu.
2. Els ajuntaments, respecte a les platges de llur terme municipal, han de formular aquests
plans tenint en compte que:
a) Les platges són d’ús públic.
b) Les instal·lacions han d’ésser de lliure accés al públic, excepte que per raons de
policia, d’economia o altres raons justificades d’interès públic, s’autoritzin altres
modalitats d’ús.
c) Les instal·lacions han d’ésser desmuntables i s’han de situar preferentment fora de la
platja, amb les dimensions i les distàncies que es determinin per reglament. En conjunt,
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aquestes instal·lacions no poden ocupar més de la meitat de la superfície de la platja en
la plenamar i s’han de distribuir de manera homogènia.
3. Correspon al departament competent en matèria de costes d’aprovar els plans de
distribució d’usos i serveis formulats pels ajuntaments corresponents. Els plans aprovats
tenen un termini de vigència de cinc anys.
4. Correspon al departament competent en matèria de costes d’autoritzar l’ocupació del
domini públic maritimoterrestre i l’explotació dels serveis de temporada pels ajuntaments
que ho sol·licitin, amb l’aprovació prèvia del pertinent pla de distribució d’usos i serveis
de temporada. Aquestes autoritzacions són anuals i, en el cas que les explotin terceres
persones, l’ajuntament autoritzat ha de vetllar pel compliment de les condicions del títol
administratiu habilitant.

D’aquesta manera, el Pla d’usos i serveis de temporada és l’instrument mitjançant el
qual es defineix la ordenació i distribució dels equipaments, usos i serveis de temporada
a les platges, amb les següents finalitats:
-

Ús racional de les platges.
Conservació i manteniment dels recursos naturals.
Utilització per part de la ciutadania.
Foment d’un turisme de qualitat.

En la present Memòria es descriuen les característiques del Pla de distribució d’usos i
serveis de temporada de les platges de Sitges per al període 2022-2026, i es justifica
l’ordenació proposada.
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ÀMBIT DEL PLA

L’àmbit del present Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges de
Sitges abasta totes les platges del municipi, naturals o urbanes, on es plantegen serveis
de temporada. Comprèn l’espai de domini públic, el de servitud de trànsit, el de servitud
de protecció i el de servitud d’accés al mar.
La classificació i la descripció física de les platges que formen part del present Pla és la
següent:
Platja Desenrocada o Cala dels Gegants
Platja Natural.
Té una longitud de 100 metres i una amplada
màxima de 20 m, amb una superfície útil de 642
m2.
És de difícil accés.
Platja de sorra fina amb alguns còdols.

Platja de l’Home Mort
Platja Natural.
Té una longitud de 85 m i una amplada màxima
al centre d’uns 10 m, amb una superfície útil de
460 m2.
És de difícil accés.
Platja de sorra fina i pedres.
Platja del Cellerot
Platja Urbana.
Té una longitud d’aproximadament 280 m i una
amplada mitjana d’uns 7 m, amb una superfície
útil de 2.055 m2.
És una platja de pedres i còdols, situada prop de
l’entorn natural de la Riera de Ribes, a la seva
riba esquerra.
Es permet l’accés a gossos en una part de la
platja.
Platja de les Anquines
Platja Urbana.
Té una longitud total d’uns 130 m i una amplada
mitjana d’uns 30 m, amb una superfície útil de
5.969 m2.
Platja flanquejada per dos espigons que es
tanquen per davant i la protegeixen dels
temporals. Té forma de petxina.
Platja de sorra fina, amb algun còdol.
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Platja de Terramar
Platja Urbana.
Té una longitud total d’uns 360 m i una amplada
mitjana de 25 m, tot i que a la zona del centre,
l’amplada mínima és de tan sols 4 m. La
superfície útil és de 10.866 m2.
Davant la platja hi ha quatre illetes artificials per
a la protecció de la sorra, que han creat tres
cales. La sorra es concentra als extrems.
Platja de sorra fina i còdols.
Platja de La Barra
Platja Urbana.
Té una longitud total de 370 m i una amplada
mitjana de 15 m, amb algun punt on tan sols
s’arriba als 4 m. La superfície útil és de 11.512
m2.
Protegida per la banda nord-est per un espigó en
forma de L. També té quatre illetes artificials per
a la protecció de la sorra, que han creat tres
cales.
Platja de sorra fina.
Platja de La Riera Xica
Platja Urbana.
Té una longitud total de 310 m i una amplada
mitjana de 15 m, amb una superfície útil de 1.900
m2.
Platja de sorra fina.

Platja de l’Estanyol
Platja Urbana.
Té una longitud total de 355 m i una amplada
mitjana de 20 m, tot i que a la zona centre tan sols
fa uns 8 m d’ample. La superfície útil és de 5.768
m2.
Platja de sorra fina.

6

ÀREA DE SERVEIS URBANS I SOSTENIBILITAT. SERVEI DE PLATGES
PLA DE DISTRIBUCIÓ D’USOS I SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES
DE SITGES. PERÍODE 2022-2026

Ajuntament de Sitges - P0827000A – C. Nou, 12 - 08870 Sitges – Tel. 010 / 938117600 - ajuntament@sitges.cat – www.sitges.cat - @ajsitges - www.facebook.com/AjSitges

Platja de la Bassa Rodona
Platja Urbana.
Té una longitud total de 285 m i una amplada
mitjana de 18 m, tot i que a la zona centre tan sols
fa uns 3 m d’ample. La superfície útil és de 3.105
m2.
Platja de sorra fina.

Platja de La Ribera
Platja Urbana.
Té una longitud total de 260 m i una amplada
mitjana de 25 m, amb una superfície útil de 7.786
m2.
Platja de sorra fina.

Platja de La Fragata
Platja Urbana.
Té una longitud total de 105 m i una amplada
mitjana de 55 m, amb una superfície útil de 7.040
m2. A l’est es troben les instal·lacions del Club
Nàutic.
Platja de sorra fina.

Platja de Sant Sebastià
Platja Urbana.
Té una longitud total de 205 m i una amplada
mitjana de 20 m, amb una superfície útil de 3.571
m2.
Platja de sorra fina.
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Platja Fonda
Platja Urbana.
Petita cala situada a llevant de la platja Sant
Sebastià, passada la Punta de la Llengua de la
Serp, de 25 m de longitud i d’uns 54 m2 de
superfície útil.
S’hi accedeix per unes escales d’estructura
metàl·lica i fusta. Té un talús inestable que s’ha
hagut d’assegurar amb malles.
Platja de sorra fina.
Platja dels Balmins
Platja Urbana.
Té una longitud total de 100 m i una amplada
màxima de 20 m, amb una superfície útil de 1.824
m2 distribuïts en tres cales.
Platja de sorra fina.

Platja d’Aiguadolç
Platja Urbana.
Té una longitud total de 145 m i una amplada
mitjana de 20 m, amb una superfície útil de 4.558
m2.
Platja de sorra fina amb nombrosos còdols i
pedres.

Platja de Vallcarca
Platja Urbana.
Té una longitud d’uns 90 m i una amplada mitjana
de 20 m, amb una superfície útil de 1.750 m2.
Platja de sorra fina barrejada amb còdols.
Es permet l’accés de gossos.
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Cala Morisca
Platja Natural.
Té una longitud de 110 m i una amplada mitjana
de 20 m, amb una superfície útil de 1.720 m2.
Platja de sorra fina barrejada amb còdols.

Platja de Garraf
Platja Urbana.
Té una longitud total de 370 m i una amplada
mitjana de 28 m, amb una superfície útil de 9.802
m2.
Platja de sorra fina barrejada amb còdols.

Cala Ginesta
Platja Urbana.
Té una longitud total d’uns 100 m i una amplada
mitjana de 25 m, amb una superfície útil de 3.190
m2.
Accés des del port esportiu de Port Ginesta.
Platja amb surgències d’aigua dolça a causa de
la configuració geològica de la zona.
Platja de Les Botigues
Platja Urbana.
Té una longitud total de 1.370 m i una amplada
mitjana de 80 m, amb una superfície útil de
123.565 m2.
Destaca la vegetació dunar, que ocupa
aproximadament un 20% de la superfície de
platja i constitueix un hàbitat d’interès ecològic on
hi nidifiquen espècies protegides com el corriol
camanegre (Charadrius alexandrinus).
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3.1

CONSIDERACIONS PRÈVIES

La ordenació proposada en el present Pla de distribució d’usos i serveis de temporada
de les platges de Sitges es basa en el document “Reordenació dels serveis de platja”,
elaborat per CGB Arquitectura en data de març de 2021, on s’analitza l’ocupació i la
distribució dels serveis a les platges del municipi d’acord amb el Pla d’usos aprovat per
al període 2017-2021.
Entre d’altres aspectes, en aquest document es posa de manifest una ocupació
excessiva de les platges de Sitges, tenint en compte que les instal·lacions i serveis
previstos en el Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges 20172021 no s’adapten a la superfície útil real de les platges en els darrers anys. En aquest
sentit, cal assenyalar que la regressió de les platges és una de les problemàtiques més
greus a Sitges però també de bona part del litoral català.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Sitges aposta per un nou model de platja
amb la reordenació dels serveis de temporada a les platges reduint les ocupacions dels
últims anys per tal d’adaptar-se a la realitat física de les platges amb criteris de
sostenibilitat i qualitat, buscant un equilibri entre els usos i l’explotació de serveis a les
platges i els valors naturals d’aquests espais. D’aquesta manera, s’aconsegueix també
disposar d’una major superfície de platja lliure de serveis per al gaudi de l’usuari.
Així doncs, seguidament s’enumeren els principals canvis en l’ordenació dels serveis
que es plantegen en el present Pla de distribució d’usos i serveis de temporada, respecte
l’anterior:
-

-

A les platges naturals:
o A la cala dels Gegants i a la platja de l’Home Mort es redueixen
considerablement les ocupacions dels serveis d’explotació comercial per
tal de garantir que no se supera la ocupació màxima permesa del 10%
de la platja en aquests casos.
o A cala Morisca es redueix també la superfície total ocupada de platja.
o La platja dels Grills, s’allibera de serveis donada la seva proximitat amb
l’entorn natural de la riera de Ribes, que forma part de la Xarxa Natura
2000 i està classificada com a Zona Humida. D’aquesta manera, es
pretén potenciar els valors naturals de l’espai
A les platges urbanes:
o A les platges de La Riera Xica, l’Estanyol i Bassa Rodona, que es troben
molt afectades per la regressió de la sorra, es redueixen
considerablement les ocupacions per tal d’adaptar-se a la situació real de
la platja, concentrant els serveis a les vores de la platja i alliberant la part
central de la mateixa.
o A les platges de La Ribera, Sant Sebastià i Balmins, es redueixen també
les ocupacions per tal de deixar una major superfície lliure per al gaudi
dels usuaris, ja que són platges molt concorregudes.
o A les platges de Les Anquines, Garraf i Botigues també es planteja una
certa reducció de les ocupacions previstes en el Pla anterior.
o La platja Fonda, petita cala situada entre les platges de Sant Sebastià i
Balmins, s’allibera de serveis eliminant la zona d’avarada i el canal
d’entrada i sortida d’embarcacions.
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o

A la platja del Cellerot es continua mantenint l’accés a gossos, tot i que
es redueix considerablement l’espai reservat per a gossos, passant dels
1.800 m2 als 1.000 m2.

A continuació es presenta un quadre resum orientatiu de les ocupacions establertes a
l’anterior Pla d’usos de 2017 a 2021 i les que es plantegen en el present Pla d’usos per
a cadascuna de les platges. Val a dir que la superfície total de platja i l’ocupació màxima
permesa pot ser canviant en funció de l’època i de l’estat de les platges, pel que les
dades que es mostren a continuació s’han de considerar com una referència
comparativa.
Platja

N/U

Superfície
platja (m2)

Ocup. mx
permesa
(m2)

Ocupació PU
2017-2021
(m2)

Ocupació PU
2022-2026
(m2)

1

Cala dels Gegants

N

642

64

215,50

54,50

2

Platja de l’Home Mort

N

460

46

210,75

46,00

3

Platja dels Grills

N

1.228

123

494,30

0

4

Platja del Cellerot

U

2.055

1.028

1.825,50

1.026,50

5

Platja de Les Anquines

U

5.969

2.985

1.010,50

928,40

6

Platja de Terramar

U

10.866

5.433

1.496,50

1.700,90

7

Platja de la Barra

U

11.512

5.756

2.017,30

2.062,40

8

Platja de la Riera Xica

U

1.900

950

1.429,75

56,10

9

Platja de l’Estanyol

U

5.768

2.884

3.490,80

1.225,60

10

Platja de la Bassa Rodona

U

3.105

1.552

2.806,25

560,50

11

Platja de la Ribera

U

7.786

3.893

4.529,00

2.063,90

12

Platja de la Fragata

U

7.040

3.520

1.793,00

1.867,00

13

Platja de Sant Sebastià

U

3.571

1.786

1.068,30

704,90

14

Platja Fonda

U

54

27

10,00

0

15

Platja de Balmins

U

1.824

912

597,30

305,50

16

Platja d’Aiguadolç

U

4.558

2.279

859,00

1.045,50

17

Platja de Vallcarca

U

1.750

875

264,50

126,50

18

Cala Morisca

N

1.720

172

174,00

146,50

19

Platja de Garraf

U

9.802

4.901

1.286,50

1.121,40

20

Cala Ginesta

U

3.190

1.595

337,50

414,20

21

Platja de Les Botigues

U

123.565

61.783

6.616,00

6.086,10

Notes: En vermell, s’assenyalen les ocupacions que superen la superfície màxima permesa a ocupar.
L’ocupació reflexada a la columna PU 2017-2021 fa referència a la ocupació total que es va plantejar al Pla
d’usos aprovat per aquest període, que anualment es regulava amb l’autorització corresponent del Servei
de Gestió del Litoral.
L’ocupació indicada a la columna PU 2022-2026 inclou la superfície total ocupada que es planteja en el
present Pla d’usos.
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3.2

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

Davant la reordenació dels serveis de temporada de les platges de Sitges que planteja
el nou Pla de distribució d’usos i serveis de temporada 2022-2026, mitjançant el Decret
d’Alcaldia 2838/2021, de 8 d’octubre de 2021, es va acordar sotmetre’l a consulta
pública prèvia d’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC).
La consulta es va publicar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sitges el 14 d’octubre
de 2021, així com al Portal de transparència i al web Decidim Sitges.
A banda, cal indicar que en data de 18 d’octubre de 2021 es va realitzar una audiència
per a la presentació del nou Pla d’usos en el marc de la Comissió de Turisme, on es va
comptar amb la presència de l’Associació Turística de Serveis de les Platges de Sitges
(ATSPS).
Un cop transcorregut el període de consulta, que es va realitzar entre el 15 i el 29
d’octubre de 2021, s’han rebut un total de vuit aportacions presentades per particulars,
representants públics, associacions, entitats i empreses.
A continuació s’analitzen els suggeriments i les consideracions rebudes i es justifica la
integració de les propostes en el Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les
platges de Sitges per al període 2022-2026, indicant les consideracions acceptades,
rebutjades o en estudi.
Aportació 1. Ignasi Rubí González, Regidor de l’Ajuntament de Sitges
Contemplar la instal·lació d’un parc de cal·listènia, així com un parc
amb instal·lacions esportives per a persones de la tercera edat en
algunes de les platges de Sitges.
En la proposta de Pla de distribució d’usos i serveis de temporada
Tractament:
2022-2026 ja s’havia contemplat la ocupació per a la instal·lació d’un
parc de cal.listènia. Per tant, s’ha acceptat la proposta incloent una
zona d’esbarjo no comercial per incorporar una zona de cal.listènia,
així com elements per a la pràctica esportiva per a la gent gran a les
platges de Terramar-Anquines, a la platja de La Barra, i a la platja de
Les Botigues.
1.2.
Consideració: Habilitar equipaments i serveis específics per a gossos a la platja del
Cellerot i limitació física de la zona d’esbarjo per a gossos
S’ha acceptat la proposta, incloent abeuradors i dutxa per a gossos
Tractament:
a la platja del Cellerot, així com una zona d’esbarjo delimitada amb
tanques o portes desmuntables. No obstant, respecte el Pla anterior i
tenint en compte la proximitat a l’espai natural de la desembocadura
de la riera de Ribes, s’ha considerat convenient reduir la superfície
d’aquesta zona d’esbarjo i situar-la a la part més allunyada de la
desembocadura, a tocar de la platja de les Anquines. D’aquesta
manera es pretén donar resposta a una demanda existent, ja que en
tot el centre urbà no es permet l’accés de gossos a les platges en
temporada de bany.
Aportació 2. Joan Carbonell Sabater
1.1.

Consideració:

2.1.

Consideració:

S’indiquen diverses consideracions i opinions sobre l’estat de les
platges, el tipus de turisme, el rendiment econòmic dels serveis, entre
d’altres aspectes.
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Tractament:

Tot i tenir en compte les consideracions efectuades per l’al·legant,
els aspectes indicats no són objecte del Pla de distribució d’usos i
serveis.

Aportació 3. Associació Turística de Serveis de Platges de Sitges
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Consideració:

Sobre la reducció de guinguetes a la platja de Les Botigues, no s’entén
perquè només se’n contemplen quatre si segons la Llei de Costes es
permetria col·locar fins a 11 guinguetes.

Tractament:

La platja de Les Botigues presenta uns valors ambientals rellevants ja
que gaudeix d’una vegetació dunar que constitueix un ecosistema on
s’hi poden trobar espècies de gran interès ambiental com el corriol,
entre d’altres, que ha nidificat en aquestes platges durant els últims
anys. També pot arribar a acollir la presència i nidificació de tortuga
babaua. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sitges aposta per la
preservació i la millora d’aquest espai de gran valor ambiental reduint
el nombre de serveis que, per la pròpia activitat, poden arribar a causar
molèsties a la fauna d’interès.
Per tant, no s’accepta la proposta efectuada, en no haver-se justificat
que el nombre de guinguetes proposades no doni suficient cobertura
a les necessitats de les platges d’aquest indret, i preservant l’equilibri
entre la conservació dels valors ambientals d’aquesta platja i
l’explotació de serveis.

Consideració:

Sobre la reducció d’una guingueta a la platja de Garraf.

Tractament:

A la platja de Garraf es volen potenciar els valors culturals que ofereix
la presència del conjunt d’edificacions de les Casetes de Garraf, quina
declaració de Bé d’interès cultural nacional (BCIN) s’està tramitant per
part de Patrimoni de la Generalitat, pel que es considera que la
guingueta que se situava davant d’aquest conjunt arquitectònic podia
perjudicar la seva visibilitat i la seva imatge, podent fins i tot ser
contrària a la normativa de Patrimoni. Igualment, no consta acreditada
la seva necessitat.
Per tant, no s’accepta la proposta efectuada.

Consideració:

Sobre l’eliminació de la zona de massatges a Vallcarca.

Tractament:

S’ha acceptat la proposta. S’ha contemplat la ocupació d’una zona de
massatges en aquesta platja.

Consideració:

Sobre l’eliminació de 83 gandules a la platja d’Aiguadolç.

Tractament:

Arrel de la revisió i dels ajustos realitzats pel què fa al dimensionament
dels serveis, s’ha incrementat el nombre de gandules respecte la
proposta inicialment plantejada, proposant finalment 104 unitats de
gandula a la platja d’Aiguadolç, pel que la reducció respecte al 2021
és de 23 gandules. Per tant, s’ha acceptat parcialment la
consideració.

Consideració:

Sobre l’eliminació de 80 gandules i 15 para-sols a la platja de Balmins.

Tractament:

Arrel de la revisió i dels ajustos realitzats pel què fa al dimensionament
dels serveis, s’ha incrementat el nombre de gandules respecte la
proposta inicialment plantejada a la platja de Balmins, incrementant en
10 unitats més i proposant un total de 40 gandules, d’acord amb l‘espai
de sorra existent. Per tant, s’ha acceptat parcialment la consideració.

Consideració:

Sobre l’eliminació de 116 gandules i 19 tendals a la platja de Sant
Sebastià.

Tractament:

Arrel de la revisió i dels ajustos realitzats pel què fa al dimensionament
dels serveis, s’ha incrementat el nombre de gandules respecte la
proposta inicialment plantejada, proposant finalment 90 unitats de
gandula a la platja de Sant Sebastià, pel que la reducció respecte al
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Consideració:

Posar instal·lacions a la platja de La Fragata i que l’explotador de la
guingueta gestioni i faci el manteniment de les xarxes de vòlei platja.

Tractament:

A la platja de La Fragata es planteja una guingueta amb terrassa de
100 m2, així com la reserva d’espai per a la instal·lació de 3 camps de
vòlei platja i una zona de jocs infantils, donat que es volen potenciar
els usos esportius d’aquesta platja.
Sobre les condicions d’explotació dels serveis previstos (comercials o
esportius), cal indicar que no són objecte del Pla de distribució d’usos
i serveis de temporada. En tot cas, en el concurs per l’explotació de la
licitació dels serveis de platges es podrà valorar la proposta de la
possibilitat que la guingueta es faci càrrec del muntatge, manteniment
i gestió de les instal·lacions esportives.

Consideració:

Sobre l’eliminació de serveis a la platja de La Ribera, reduir el nombre
de gandules més moderadament i no reduir el nombre de guinguetes.

Tractament:

La reducció de serveis ha estat un criteri general per a l’elaboració del
Pla de distribució d’usos i serveis de temporada ja que l’estat de les
platges no permet mantenir les previsions que es van fer en l’anterior
Pla. En el cas de la platja de La Ribera, si bé no és de les més
afectades per la regressió de la sorra, si que és una de les més
explotades, arribant al màxim de la seva capacitat. En aquest sentit,
l’Ajuntament de Sitges aposta per concentrar els serveis amb una sola
guingueta de major superfície i reduir el nombre de gandules per tal
de deixar una major quantitat de platja lliure per al gaudi de l’usuari.
Per tant, no s’accepta la consideració efectuada, en no haver-se
acreditat que la proposta del document exposat no sigui suficient per
a cobrir les necessitats del servei.

Consideració:

Sobre l’eliminació de serveis a la platja de Bassa Rodona, establir un
nombre d’instal·lacions en funció de l’estat de la sorra i deixar-ho a
mans del Servei de Gestió del Litoral.

Tractament:

L’estat de la platja de la Bassa Rodona, una de les més afectades per
la regressió de la sorra, no permet mantenir les instal·lacions previstes
en l’anterior Pla. En aquest sentit, l’ajustament final de la ocupació
d’aquesta platja s’ha realitzat d’acord amb les indicacions del Servei
de Gestió del Litoral en les reunions mantingudes i la visita efectuada
amb el Servei d’Inspecció de Costes en data de 3 de novembre de
2021, precisament valorant l’estat actual de la sorra d’aquesta platja.
Per tant, no s’accepta la consideració efectuada, en la mesura que
no s’ajusta al contingut dels Plans d’usos.

Consideració:

Sobre l’eliminació de serveis a les platges de l’Estanyol i la Riera Xica,
es proposa la construcció de guinguetes sota el parterre del Passeig
Marítim per tal d’alliberar espai per a la instal·lació de gandules.

Tractament:

Les platges de l’Estanyol i la Riera Xica també estan fortament
afectades per la falta de sorra, motiu pel qual s’ha hagut de reduir el
nombre d’instal·lacions. En aquests casos, el dimensionament final
dels serveis també s’ha realitzat d’acord amb les indicacions del Servei
de Gestió del Litoral, que es basen en la superfície de sorra disponible.
Pel què fa a la proposta de construcció de guinguetes sota el parterre
del Passeig, donat que no és objecte del Pla de distribució d’usos i
serveis de temporada, no pot ser acceptada. En tot cas, es podrà
valorar en un altre àmbit (concessió demanial).

Consideració:

Sobre l’eliminació de 35 gandules i 6 tendals a la platja de la Barra, no
té sentit la reducció donat que aquesta platja no pateix regressió.
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3.12.

3.13.

Tractament:

La reducció plantejada respon als criteris generals del Pla, que s’han
indicat anteriorment i que consisteixen en la concentració dels serveis
a les vores de la platja, a les zones on s’acumula major superfície de
sorra, ja que la zona central es troba més exposada als temporals i a
la falta de sorra, tal com ha succeït en els últims anys.
Per tant, la reducció de serveis s’ha realitzat d’acord amb les
condicions d’autorització per part del Servei de Gestió del Litoral en
les temporades anteriors, pel que no es pot acceptar la consideració
efectuada.

Consideració:

Sobre l’eliminació de les instal·lacions a la platja dels Grills.

Tractament:

Donada la proximitat de l’espai natural de la desembocadura de la
Riera de Ribes (que pertany a la Xarxa Natura 2000, al Pla d’Espais
d’Interès Natural i està considerada com a Zona Humida segons el
Catàleg de zones humides de Catalunya), el criteri de l’Ajuntament de
Sitges en aquesta platja natural ha estat l’eliminació de serveis per tal
de contribuir a la preservació i la millora de l’estat ecològic de l’espai
natural. Per tant, no es pot acceptar la consideració efectuada.

Consideració:

Sobre l’eliminació del servei de patins a les platges de les Anquines,
la Barra, Garraf i la Ribera i els canals d’entrada i sortida
d’embarcacions per a taules de pàdel surf, kayak canoes, etc.

Tractament:

S’accepta parcialment la consideració, donat que l’activitat de lloguer
d’embarcacions sense motor està prevista a les següents platges:
Terramar, Estanyol, Ribera, Garraf i Les Botigues, que disposen
d’aquest servei i del corresponent canal d’entrada i sortida
d’embarcacions. A més d’aquests, també es contemplen canals a la
platja de La Barra, Bassa Rodona, Fragata, Aiguadolç i Vallcarca, amb
un total de 12 canals previstos en tot el litoral sitgetà.

Aportació 4. Associació Turística de Serveis de platges de Sitges. Consideracions
legals
4.1.

Consideració:

Manca de ponderació de tots els interessos en joc. Possibilitat i alhora
obligació que l’Ajuntament faci possible conjugar la sostenibilitat amb
la prestació de serveis turístics de qualitat.
El Pla de distribució d’usos i serveis de temporada proposat no
pondera de forma adequada tots els interessos en joc, doncs es basa
pràcticament de forma exclusiva en criteris mediambientals, deixant
de banda la necessitat que el municipi pugui donar a les seves platges
uns serveis de qualitat.
Els criteris mediambientals empleats en el Pla d’usos són
desproporcionats i mancats de fonaments o justificacions
científicament contrastades.

Tractament:

Segons les consideracions de l’òrgan competent per a autoritzar les
ocupacions dels serveis de platges, que queden reflectides en les
Resolucions d’autorització de la ocupació corresponent a la distribució
aprovada dels serveis de temporada en DPMT i, en el seu cas, en zona
de servitud, a les platges de Sitges en els últims anys, les ocupacions
previstes en el Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de
Sitges de 2017-2021, no s’adeqüen a l’estat actual de les platges.
Per aquest motiu, en els últims anys, el Servei de Gestió del Litoral ha
establert un seguit de limitacions en aquestes ocupacions.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Sitges aposta per un nou
model de platja amb la reordenació dels serveis de temporada reduint
les ocupacions previstes en el Pla anterior per tal d’adaptar-se a la
realitat física de les platges amb criteris de sostenibilitat i qualitat,
buscant un equilibri entre la disponibilitat d’usos i serveis a les platges,
el gaudi per als usuaris i els valors naturals d’aquests espais.
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En aquest sentit, cal tenir en compte que les platges, i tot el litoral en
general, són espais sotmesos a unes dinàmiques que es troben en
constant evolució i, a més, en poc temps poden fer canviar el seu estat.
Les previsions indiquen que, a conseqüència dels efectes del canvi
climàtic la regressió de les platges es vagi acusant en els propers
anys.
S’entén que no és una qüestió de proporcionalitat o
desproporcionalitat, sinó de conjunció d’interessos generals i en cap
cas s’ha acreditat la no viabilitat dels serveis proposats.
D’altra banda, el concepte “serveis turístics de qualitat” no només
admet diferents models, sinó que tampoc s’acredita que no es donin
amb el model proposat.
Per tot l’exposat, no s’ha acceptat la consideració sobre la manca de
ponderació i la desproporcionalitat dels criteris ambientals.
4.2.

Consideració:

Tractament:

4.3.

Consideració:
Tractament:

El principi de confiança legítima. El Pla d’usos plantejat trenca amb els
criteris empleats des de fa més de 50 anys. Un canvi de criteri com
aquest infringeix el principi de seguretat jurídica reconegut en l’article
9.3 de la Carta Magna, així com amb el principi de confiança legítima
recollit a l’article 3.1.e) de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim
jurídic del sector públic.
Com s’ha indicat anteriorment, la reordenació de serveis proposada
respon a la necessitat d’adaptar-se a la realitat física de les platges
donada la seva evolució en els últims anys. En aquest sentit, el
manteniment dels serveis previstos i dimensionats en el Pla anterior
no és una opció viable tenint en compte les Resolucions d’autorització
de serveis de temporada a les platges de Sitges emeses pel Servei de
Gestió del Litoral en els últims anys.
Per tant, no s’ha acceptat la consideració sobre la infracció del
principi de seguretat jurídica.
Obligació de notificar a l’Associació sota signant la resposta de les
presents al·legacions i els diferents actes que es dictin en l’expedient.
La consulta pública prèvia prevista en l’article 133 de la Llei 39/2015,
de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques no suposa un tràmit d’al·legacions dins la
tramitació d’un expedient administratiu que doni lloc a una resposta
pormenoritzada i concreta de les aportacions i suggeriments dels
ciutadans que, fent ús d’aquesta possibilitat d’incidir i participar en la
formació d’actes administratius de contingut “normatiu”, realitzin dites
aportacions. Per tant, no es preveu dins d’aquesta fase, aquesta
obligació. Un cop s’hagi aprovat inicialment, el Pla se sotmetrà al tràmit
d’informació pública corresponent, moment en el qual es podran
presentar al·legacions que són les que han de ser objecte de resposta
i valoració tècnica i jurídica a cadascun dels al·legants.
L’anterior no obsta que, sent l’”Associació Turística de Serveis de
platges de Sitges” interessat directe en aquest expedient, sigui
notificat de l’esmentat acord d’aprovació inicial i dels subsegüents
tràmits.

Aportació 5. Associació per a la conservació del medi ambient, el desenvolupament
sostenible i l’educació ambiental Biodiversitat Sitges
5.1.

Consideració:

Prohibir els usos de restauració a les guinguetes considerades pel
Catàleg de classificació de trams de platges de Catalunya com a
platges naturals (cala dels Gegants, platja de l’Home Mort i cala
Morisca).
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5.2.

Tractament:

En el marc de la reordenació de serveis proposada, l’Ajuntament de
Sitges ha optat per mantenir les guinguetes de les platges naturals
indicades i eliminar la guingueta de la platja dels Grills.
Per tant, es desestima la proposta, si bé es tindran en consideració
les reflexions aportades, de cara a l’exigència de mesures extres de
conservació i preservació de l’entorn per part dels adjudicataris
d’aquests serveis.

Consideració:

Que en el marc d’altres activitats comercials no es consideri la platja
del Cellerot com a zona d’esbarjo per a gossos per les greus
afectacions a l’espai natural de la desembocadura de la riera de Ribes.

Tractament:

En el Pla de distribució d’usos i serveis proposat, s’ha reduït la
superfície de la platja del Cellerot destinada com a zona d’esbarjo per
a gossos, donada la proximitat a l’espai natural de la desembocadura
de la riera de Ribes. D’aquesta manera, mentre que en l’anterior Pla
es destinaven 1.800 m 2 de zona d’esbarjo, en el present se’n destinen
1.000 m2, situant-los a l’extrem de la platja més allunyat de la
desembocadura, a tocar de la platja de les Anquines. A més, està
prevista la delimitació d’aquest espai amb tanques desmuntables.
D’aquesta manera, es dona resposta a la demanda de disposar d’una
zona de platja on es permeti l’accés a gossos dins del nucli urbà,
considerant que les mesures proposades són suficients per a presertar
l’esmentat espai natural.
Segons l’exposat, s’ha acceptat parcialment la proposta.

Aportació 6. Beatrix Krüger i altres
6.1.

Consideració:

Manifesta la seva disconformitat per l’eliminació d’una de les
guinguetes de la platja de Garraf, aportant fulls amb 243 signatures.

Tractament:

Un dels criteris per a la reordenació dels serveis en el Pla d’usos
proposat ha estat mantenir una sola guingueta per a cada platja
(exceptuant el cas de la platja de Les Botigues). A la platja de Garraf,
s’ha optat per eliminar la guingueta que se situava davant les casetes
de Garraf per tal de potenciar els valors culturals d’aquest conjunt
arquitectònic d’interès cultural nacional (declaració en tràmit). En
aquest sentit, no es pot estimar la proposta.

Aportació 7. Club Natació Sitges
7.1.

Consideració:

Sol·liciten la revisió del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada
2022-2026 proposat, atenent a la demanda de no reduir els serveis
que s’han realitzat històricament.

Tractament:

Tal com s’ha indicat anteriorment, la reordenació de serveis proposada
ve motivada per la necessitat d’adequar-se a l’estat actual de les
platges, que ha canviat considerablement des del moment de
l’elaboració de l’anterior Pla. En aquest sentit, s’ha hagut de buscar un
equilibri entre l’existència de serveis a les platges i el manteniment
d’una zona lliure el més àmplia possible per al gaudi de la resta
d’usuaris. Per tant, no es pot estimar la consideració de mantenir els
serveis que s’havien previst en les planificacions anteriors.

Aportació 8. Hotel Paseo Marítimo 80, SL
8.1.

Consideració:

Conservació de la ubicació actual dels serveis de temporada a la platja
de Les Anquines.

Tractament:

En la reordenació dels serveis proposada, a les platges situades al
llarg del Passeig Marítim s’ha optat per a la concentració de serveis a
les zones on es disposa de major superfície de sorra, que es troben a
les vores de les mateixes. A més, seguint les indicacions del Servei
del Litoral, s’han reduït també les àrees encerclades que es troben al
voltant dels serveis i que dificulten la utilització per part dels usuaris de
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les platges. En aquest sentit, a la platja de Les Anquines, la distribució
proposada respon als criteris indicats de concentració de serveis i
d’evitar deixar “zones mortes”. Per tant, no es pot estimar la proposta.
8.2.

8.3.

Consideració:

Instal·lacions complementàries als serveis de temporada previstos en
el document previ per a la platja de Les Anquines. Possibilitat
d’habilitar una cuina a la guingueta, així com dues casetes destinades
a l’emmagatzematge del material de 4,5 m2 de superfície.

Tractament:

El tipus d’activitat permesa per a cadascuna de les guinguetes que es
contemplen al Pla de distribució d’usos i serveis proposat es definirà a
les bases del concurs de licitació, pel que es valorarà la proposta
efectuada per l’al·legant en relació a permetre l’activitat de cuina. En
tot cas, la superfície màxima permesa per a la part tancada que inclou
la cuina és de 20 m 2, d’acord amb les limitacions que estableix la
normativa de Costes. Pel que fa a les instal·lacions
d’emmagatzematge de materials, que es troben associades a l’activitat
de gandules, es definiran en les condicions d’explotació dels serveis,
també sempre de conformitat amb la normativa sectorial.

Consideració:

Possibilitat d’incloure l’activitat de lloguer de patins a la platja de Les
Anquines.

Tractament:

L’activitat de lloguer d’embarcacions sense motor s’ha eliminat de la
platja de Les Anquines per tal de concentrar aquest servei a la platja
de Terramar, donada la seva proximitat. Per tant, no es pot acceptar
la proposta.

Segons el que s’ha indicat anteriorment, les consideracions, propostes i suggeriments
acceptades s’han incorporat en el present Pla de distribució d’usos i serveis de
temporada.

18

ÀREA DE SERVEIS URBANS I SOSTENIBILITAT. SERVEI DE PLATGES
PLA DE DISTRIBUCIÓ D’USOS I SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES
DE SITGES. PERÍODE 2022-2026

Ajuntament de Sitges - P0827000A – C. Nou, 12 - 08870 Sitges – Tel. 010 / 938117600 - ajuntament@sitges.cat – www.sitges.cat - @ajsitges - www.facebook.com/AjSitges

4

TIPUS D’USOS I SERVEIS A LES PLATGES DE SITGES 2022-2026 I
DESCRIPCIÓ DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA

A l’hora de definir la tipologia, la quantitat i l’emplaçament dels usos i serveis de
temporada de les platges cal tenir present tot un seguit de consideracions relacionades
amb les característiques físiques de les platges, la seva catalogació, el model de turisme
a promoure i l’oferta i la demanda d’usos i activitats a les platges.
Els usos o les instal·lacions i els serveis a les platges poden ser amb explotació
comercial o sense. A continuació es detallen els tipus de serveis i aprofitaments
comercials i no comercials previstos per a cadascuna de les platges, adjuntant la relació
detallada dels mateixos. Al plànols es referencia la seva ubicació.
Instal·lacions i serveis d’explotació comercial

4.1

A continuació es relacionen els tipus de serveis i aprofitaments comercials que es
proposen el present Pla:
-

Guinguetes i terrasses
Gandules
Tendalls
Embarcacions sense motor
Embarcacions amb motor
Zones de massatge
Escoles nàutiques

Així doncs, els serveis i usos amb aprofitament comercial previstos són els següents:
Cala dels Gegants (platja natural)
- 1 Guingueta de 20 m2 i terrassa (amb paviment de fusta) de 50 m2, amb 40
cadires i 6 tamborets. Inclourà un sanitari d’ús públic i gratuït (GU-1)
- Zona de gandules amb una superfície total de 50 m2, amb 14 uts de gandules i
7 uts de para-sols (GA-1)
Platja de l’Home Mort (platja natural)
- 1 Guingueta de 20 m2 i terrassa (amb paviment de fusta) de 26 m2, amb 20
cadires i 6 tamborets. Inclourà un sanitari d’ús públic i gratuït (GU-2)
Platja del Cellerot
- 1 caseta de 6 m2 per al control de l’aforament dels usuaris, per vetllar pel
compliment de les normes d’ús de l’espai i també com a punt de venda de
productes per a gossos (AC-38)
Platja de Les Anquines
- 1 Guingueta de 20 m2 i terrassa (amb paviment de fusta) de 100 m2, amb
possibilitat d’instal·lar barbacoa dins la terrassa. Amb 80 cadires i 6 tamborets,
magatzem de 4 m2 adossat a la guingueta. Inclou sanitaris d’ús públic i gratuït
de 8 m2 (GU-3)
- Zona de gandules i tendals, amb una superfície total de 400 m2, amb 120 uts
de gandules, 40 uts de para-sols i 20 uts de tendals (GA-3 i TN-3)
- 1 Zona de massatge de 10 m2 (AC-3)
- 1 Escola nàutica de 60 m2 (lloguer de caiacs, pàdel surf, catamarà) (EN-1)
- Zona d’avarada de 20 m2 per 1 embarcació de salvament i 1 catamarà (ZA-1)
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Platja de Terramar
- 1 Guingueta de 20 m2 i terrassa (amb paviment de fusta) de 100 m2, amb
possibilitat d’instal·lar barbacoa dins la terrassa. Amb 80 cadires i 6 tamborets,
magatzem de 4 m2 adossat a la guingueta. Inclou sanitaris d’ús públic i gratuït
de 8 m2 (GU-4)
- Zona de gandules i tendals, amb una superfície total de 400 m2, amb 120 uts
de gandules, 42 uts de para-sols i 20 uts de tendals (GA-4 i TN-4)
- Zona de gandules i tendals, amb una superfície total de 300 m2, amb 90 uts de
gandules, 33 uts de para-sols i 12 uts de tendals (GA-5 i TN-5)
- 2 Zones de massatge de 10 m2 (AC-4 i AC-5)
- 1 Zona de lloguer d’embarcacions amb motor: Activitat de parasailing i banana
o Caseta de 6 m2 per venda de tiquets (LM-8)
o Zona d’avarada de 10 m2 (ZA-8)
- 1 Zona de lloguer d’embarcacions sense motor de 50 m2 (patins) (LV-4)
Platja de La Barra
- 1 Guingueta de 20 m2 i terrassa (amb paviment de fusta) de 100 m2, amb
possibilitat d’instal·lar barbacoa dins la terrassa. Amb 80 cadires i 6 tamborets,
magatzem de 4 m2 adossat a la guingueta. Inclou sanitaris d’ús públic i gratuït
de 8 m2 (GU-6)
- Zona de gandules amb una superfície de 300 m2, amb 90 uts de gandules, 33
uts de para-sols i 12 uts de tendals (GA-6)
- 1 Guingueta de 20 m2 i terrassa (amb paviment de fusta) de 100 m2, amb
possibilitat d’instal·lar barbacoa dins la terrassa. Amb 80 cadires i 6 tamborets,
magatzem de 4 m2 adossat a la guingueta. Inclou sanitaris d’ús públic i gratuït
de 8 m2 (GU-7)
- Zona de gandules i tendals, amb una superfície total de 500 m2, amb 150 uts
de gandules, 65 uts de para-sols i 10 uts de tendals (GA-7 i TN-7)
- 2 Zones de massatge de 10 m2 (AC-6 i AC-7)
- 1 Escola nàutica de 54 m2 (activitat de windsurf i pàdel surf) (EN-2)
- 1 Zona d’avarada de 20 m2 vinculada a l’activitat EN-2 (ZA-2)
Platja de l’Estanyol
- 1 Guingueta de 20 m2 i terrassa (amb paviment de fusta) de 50 m2, amb
possibilitat d’instal·lar barbacoa dins la terrassa. Amb 40 cadires i 6 tamborets,
magatzem de 4 m2 adossat a la guingueta. Inclou sanitaris d’ús públic i gratuït
de 8 m2 (GU-8)
- Zona de gandules i tendals, amb una superfície total de 300 m2, amb 90 uts de
gandules, 25 uts de para-sols i 20 uts de tendals (GA-8 i TN-8)
- 1 Guingueta de 20 m2 i terrassa (amb paviment de fusta) de 100 m2, amb
possibilitat d’instal·lar barbacoa dins la terrassa (GU-9)
o 80 cadires i 6 tamborets.
o Magatzem de 4 m2 adossat a la guingueta
o Sanitari de 8 m2
- Zona de gandules i tendals, amb una superfície total de 260 m2, amb 80 uts de
gandules, 30 uts de para-sols i 10 uts de tendals (GA-9 i TN-9)
- 2 Zones de massatge de 10 m2 (AC-8 i AC-9)
- 1 Zona de lloguer d’embarcacions sense motor de 50 m2(patins) (LV-8)
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Platja de la Bassa Rodona
- Zona de gandules i tendals, amb una superfície total de 300 m2, amb 90 uts de
gandules, 25 uts de para-sols i 20 uts de tendals (GA-10 i TN-10)
- 1 Zona de massatge de 10 m2 (AC-10)
- 1 Escola Nàutica de 20 m2 (activitats: vela, windsurf i pàdel surf) (EN-3)
- Zona d’avarada de 70 m2 vinculada a l’activitat EN-3 (ZA-3)
Platja de La Ribera
- 1 Guingueta de 20 m2 i terrassa (amb paviment de fusta) de 100 m2, amb
possibilitat d’instal·lar barbacoa dins la terrassa. Amb 80 cadires i 6 tamborets,
magatzem de 4 m2 adossat a la guingueta. Inclou sanitaris d’ús públic i gratuït
de 8 m2 (GU-10)
- Zona de gandules i tendals, amb una superfície total de 700 m2, amb 210 uts
de gandules, 76 uts de para-sols i 29 uts de tendals (GA-11 i TN-11)
- Zona de gandules i tendals, amb una superfície total de 700 m2, amb 210 uts
de gandules, 80 uts de para-sols i 25 uts de tendals (GA-12 i TN-12)
- 2 Zones de massatge de 10 m2 (AC-11 i AC-12)
- 1 Zona de lloguer d’embarcacions sense motor de 50 m2(patins) (LV-12)
Platja de La Fragata
- 1 Guingueta de 20 m2 i terrassa (amb paviment de fusta) de 100 m2, amb
possibilitat d’instal·lar barbacoa dins la terrassa. Amb 80 cadires i 6 tamborets,
magatzem de 4 m2 adossat a la guingueta. Inclou sanitaris d’ús públic i gratuït
de 8 m2 (GU-12)
Platja Sant Sebastià
- 1 Guingueta de 20 m2 i terrassa (amb paviment de fusta) de 50 m2. Amb 40
cadires i 6 tamborets, magatzem de 4 m2 adossat a la guingueta. Inclou
sanitaris d’ús públic i gratuït de 8 m2 (GU-13)
- Zona de gandules, amb una superfície total de 300 m2, amb 90 uts de gandules
i 45 uts de para-sols (GA-13)
- 1 Zona de massatge de 10 m2 (AC-13)
Platja Balmins
- 1 Guingueta de 20 m2 i terrassa (amb paviment de fusta) de 50 m2, amb
possibilitat d’instal·lar barbacoa dins la terrassa, Amb 40 cadires i 6 tamborets,
magatzem de 4 m2 adossat a la guingueta. Inclou sanitaris d’ús públic i gratuït
de 8 m2 (GU-14)
- Zona de gandules, amb una superfície total de 130 m2, amb 40 uts de gandules
i 20 uts de para-sols (GA-14)
- 1 Zona de massatge de 10 m2 (AC-14)
Platja d’Aiguadolç
- 1 Terrassa (amb paviment de fusta) de 100 m2, amb possibilitat d’instal·lar
barbacoa dins la terrassa (TE-15). Amb 80 cadires i 6 tamborets.
- Zona de gandules, amb una superfície total de 350 m2, amb 104 uts de
gandules i 52 uts de para-sols (GA-15)
- 1 Zona de massatge de 10 m2 (AC-15)
- 1 Escola nàutica 370 m2 (activitat: Pàdel surf, Surf, Big-Sup, caiac) (EN-4)
- Zona d’avarada de 20 m2 vinculada a l’activitat EN-4 (ZA-4)
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Platja de Vallcarca
- 1 Guingueta de 20 m2 i terrassa (amb paviment de fusta) de 100 m2. Amb 80
cadires i 6 tamborets, magatzem de 4 m2 adossat a la guingueta. Inclou
sanitaris d’ús públic i gratuït de 8 m2 (GU-16)
- Zona de gandules, amb una superfície total de 100 m2, amb 30 uts de gandules
i 15 uts de para-sols (GA-16)
- 1 Escola nàutica 30 m2 (activitat: Pàdel surf) (EN-5)
- 1 Zona d’avarada de 10 m2 vinculada a l’activitat EN-5 (ZA-5)
- 1 Zona de massatge de 10 m2 (AC-16)
Cala Morisca (platja natural)
- 1 Guingueta de 20 m2 i terrassa (amb paviment de fusta) de 50 m2, amb 40
cadires i 6 tamborets (GU-17)
- Zona de gandules, amb una superfície total de 70 m2, amb 20 uts de gandules i
10 uts de para-sols (GA-17)
Platja de Garraf
- 1 Guingueta de 20 m2 i terrassa (amb paviment de fusta) de 100 m2, amb
possibilitat d’instal·lar barbacoa dins la terrassa. Amb 80 cadires i 6 tamborets,
magatzem de 4 m2 adossat a la guingueta. Inclou sanitaris d’ús públic i gratuït
de 8 m2 (GU-18)
- Zona de gandules i tendals, amb una superfície total de 500 m2, amb 150 uts
de gandules, 65 uts de para-sols i 10 uts de tendals (GA-18 i TN-18)
- 1 Zona de massatge de 10 m2 (AC-18)
- 1 Zona de lloguer d’embarcacions sense motor de 50 m2 (patins) (LV-18)
Cala Ginesta
- 1 Guingueta de 20 m2 i terrassa (amb paviment de fusta) de 100 m2, amb
possibilitat d’instal·lar barbacoa dins la terrassa. Amb 80 cadires i 6 tamborets,
magatzem de 4 m2 adossat a la guingueta. Inclou sanitaris d’ús públic i gratuït
de 8 m2 (GU-19)
- Zona de gandules, amb una superfície total de 150 m2, amb 44 uts de gandules
i 22 uts de para-sols (GA-19)
- 1 Zona de massatge de 10 m2 (AC-19)
Platja de Les Botigues
- 1 Guingueta de 20 m2 i terrassa (amb paviment de fusta) de 100 m2, amb
possibilitat d’instal·lar barbacoa dins la terrassa. Amb 80 cadires i 6 tamborets,
magatzem de 4 m2 adossat a la guingueta. Inclou sanitaris d’ús públic i gratuït
de 8 m2 (GU-20)
- Zona de gandules i tendals, amb una superfície total de 220 m2, amb 66 uts de
gandules, 23 uts de para-sols i 10 uts de tendals (GA-20 i TN-20)
- 1 Guingueta de 20 m2 i terrassa (amb paviment de fusta) de 100 m2, amb
possibilitat d’instal·lar barbacoa dins la terrassa. Amb 80 cadires i 6 tamborets,
magatzem de 4 m2 adossat a la guingueta. Inclou sanitaris d’ús públic i gratuït
de 8 m2 (GU-21)
- Zona de gandules i tendals, amb una superfície total de 220 m2, amb 66 uts de
gandules, 23 uts de para-sols i 10 uts de tendals (GA-21 i TN-21)
- 1 Guingueta de 20 m2 i terrassa (amb paviment de fusta) de 100 m2, amb
possibilitat d’instal·lar barbacoa dins la terrassa. Amb 80 cadires i 6 tamborets,
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magatzem de 4 m2 adossat a la guingueta. Inclou sanitaris d’ús públic i gratuït
de 8 m2 (GU-22)
Zona de gandules i tendals, amb una superfície total de 220 m2, amb 66 uts de
gandules, 23 uts de para-sols i 10 uts de tendals (GA-22 i TN-22)
1 Guingueta de 20 m2 i terrassa (amb paviment de fusta) de 100 m2, amb
possibilitat d’instal·lar barbacoa dins la terrassa. Amb 80 cadires i 6 tamborets,
magatzem de 4 m2 adossat a la guingueta. Inclou sanitaris d’ús públic i gratuït
de 8 m2 (GU-23)
Zona de gandules i tendals, amb una superfície total de 220 m2, amb 66 uts de
gandules, 23 uts de para-sols i 10 uts de tendals (GA-23 i TN-23)
4 Zones de massatge de 10 m2 (AC-20, AC-21, AC-22 i AC-23)
1 Escola Nàutica de 15 m2 (activitats: Pàdel surf i Surf) (EN-6)
1 Escola Nàutica de 50 m2 (activitats: Pàdel surf, Surf, Windsurf i Caiacs) (EN7)
Zona de tendals de 24 m2 vinculats a EN-7 (TN-24)
2 zones d’avarada de 20 m2 vinculades a les escoles nàutiques (ZA-6, ZA-7)
1 zona de lloguer d’embarcacions sense motor de 50 m2 (patins) (LV-21)
Equipaments i serveis sense explotació comercial

De forma general, els serveis i equipaments públics previstos per a les properes cinc
temporades a les platges de Sitges no varien substancialment dels que ja s’han anat
instal·lant durant els darrers cinc anys i són els següents.
-

Abalisament
Sanitaris
Dutxes i rentapeus
Passeres
Papereres i punts net
Cartells informatius
Casetes de salvament, torres i cadires de vigilància
Zones d’ombra per a persones amb mobilitat reduïda
Camps d’esports i zones per a la pràctica esportiva
Zones d’esbarjo per a la instal·lació de jocs infantils.

Així doncs, a continuació es detalla la relació d’elements, equipaments i serveis públics:

Cala dels Gegants (platja natural)
- Abalisament de la zona de bany amb 3 boies cilíndriques a uns 150 m de la
costa (AB-1)
- Camp de boies amb mort convencional, de 7 boies (CB-1)
- 6 unitats de papereres (PS-1)
- 1 sanitari (WC-1)
Platja de l’Home Mort (platja natural)
- Abalisament de la zona de bany amb 3 boies cilíndriques a uns 165 m de la
costa (AB-2)
- 6 unitats de papereres (PS-2)
- 1 sanitari (WC-2)

23

ÀREA DE SERVEIS URBANS I SOSTENIBILITAT. SERVEI DE PLATGES

Ajuntament de Sitges - P0827000A – C. Nou, 12 - 08870 Sitges – Tel. 010 / 938117600 - ajuntament@sitges.cat – www.sitges.cat - @ajsitges - www.facebook.com/AjSitges

PLA DE DISTRIBUCIÓ D’USOS I SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES
DE SITGES. PERÍODE 2022-2026

Platja del Cellerot
- Zona d’esbarjo no comercial. Zona específica per a gossos de 1.000 m2,
delimitada per tanques/portes desmuntables (ZN-38)
- 1 dutxa per a gossos i 2 abeuradors per a gossos (DU-38)
- 1 cartell informatiu amb la informació general de la platja (EI-38)
- 6 unitats de papereres i 6 unitats de papereres per a gossos (PS-38)
- 1 rampa d’accés per a persones amb mobilitat reduïda (RA-38)
Platja de Les Anquines
- Abalisament de la zona de bany amb 8 boies cilíndriques a 200 m de la costa
(AB-3)
- Camp de boies amb mort convencional, de 7 boies (CB-2)
- 1 caseta de salvament o primers auxilis de 3 m2 i 1 mòdul de 15 m2 de primeres
cures per a la prestació del servei de vigilància, salvament i socorrisme (CS-1)
- 1 caseta de 8 m2 per l’emmagatzematge de la cadira amfíbia i 1 zona d’ombra
de 6 m2 per a persones amb mobilitat reduïda (AN-3)
- 2 conjunts de dutxa, rentapeus i banc de 3 m2 als accessos de la platja (DU-1)
- 1 cartell amb la informació general de la platja, més un pal de bandera (EI-1)
- 10 unitats de papereres (PS-3)
- 3 rampes d’accés per a persones amb mobilitat reduïda i 2 passeres (RA-1)
- 2 sanitaris amb dipòsit químic, 1 d’ells adaptat per a persones amb mobilitat
reduïda (WC-3)
Platja de Terramar
- Abalisament de la zona de bany amb 2 boies cilíndriques a 200 m de la costa
(AB-4)
- Canal d’entrada i sortida d’embarcacions, amb les boies corresponents, de 20
m d’ample fins a 200 m de la costa en perpendicular a aquesta, amb
senyalització del canal en cadascun dels extrems (CA-1)
- 1 mòdul de 15 m2 de primeres cures per a la prestació del servei de vigilància,
salvament i socorrisme (CS-2)
- 1 zona d’ombra de 6 m2 per a persones amb mobilitat reduïda (AN-4)
- 1 torre de vigilància de 22 m2 per a la prestació del servei de vigilància,
salvament i socorrisme (TO-1)
- 1 camp d’esports de 256 m2, amb pals de vòlei platja (CE-1)
- 1 zona d’esbarjo de 150 m2 per a la instal·lació d’un circuit de cal·listènia i un
circuit amb elements per a la pràctica esportiva per a gent gran (ZN-1)
- 3 conjunts de dutxa, rentapeus i banc de 3 m2 als accessos de la platja (DU-2)
- 1 cartell amb la informació general de la platja, més un pal de bandera (EI-2)
- 26 unitats de papereres (PS-4)
- 2 rampes d’accés per a persones amb mobilitat reduïda (RA-2)
- 2 sanitaris amb dipòsit químic, 1 d’ells adaptat per a persones amb mobilitat
reduïda, més una zona de 15 m2 de sanitaris connectats al clavegueram (WC4)
Platja de La Barra
- Abalisament de la zona de bany amb 2 boies cilíndriques a 200 m de la costa
(AB-5)
- Canal d’entrada i sortida d’embarcacions, amb les boies corresponents, de 20
m d’ample fins a 200 m de la costa en perpendicular a aquesta, amb
senyalització del canal en cadascun dels extrems (CA-2)
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1 caseta de salvament o primers auxilis de 3 m2 i 1 mòdul de 15 m2 de primeres
cures per a la prestació del servei de vigilància, salvament i socorrisme (CS-3)
1 caseta de 8 m2 per l’emmagatzematge de la cadira amfíbia i 1 zona d’ombra
de 6 m2 per a persones amb mobilitat reduïda (AN-5)
2 camps d’esports de 256 m2, amb pals de vòlei platja (CE-1)
1 zona d’esbarjo de 150 m2 per a la instal·lació d’un circuit de cal·listènia i un
circuit amb elements per a la pràctica esportiva per a gent gran (ZN-2)
4 conjunts de dutxa, rentapeus i banc de 3 m2 cadascun i 3 conjunts de
rentapeus i banc de 2,5 m2 als accessos de la platja (DU-3)
1 cartell amb la informació general de la platja, més un pal de bandera (EI-3)
38 unitats de papereres (PS-5)
2 rampes d’accés per a persones amb mobilitat reduïda i 3 passeres (RA-3)
3 sanitaris amb dipòsit químic, 1 d’ells adaptat per a persones amb mobilitat
reduïda (WC-5)

Platja de La Riera Xica
- Abalisament de la zona de bany amb 2 boies cilíndriques a 200 m de la costa
(AB-6)
- 2 Línies de vida en paral·lel als espigons (AN-15)
- 4 dutxes i 3 conjunts de rentapeus i banc als accessos de la platja de 2,5 m2
cadascun (DU-4)
- 1 cartell amb la informació general de la platja, més un pal de bandera (EI-4)
- 24 unitats de papereres (PS-6)
- 1 rampa d’accés per a persones amb mobilitat reduïda i 2 passeres (RA-4)
Platja de l’Estanyol
- Abalisament de la zona de bany amb 2 boies cilíndriques a 200 m de la costa
(AB-7)
- 2 Línies de vida en paral·lel als espigons (AN-16)
- Canal d’entrada i sortida d’embarcacions, amb les boies corresponents, de 20
m d’ample fins a 200 m de la costa en perpendicular a aquesta, amb
senyalització del canal en cadascun dels extrems (CA-3)
- Canal per a nedadors de 400 m de longitud, paral·lel a la costa i dins la zona
de bany (AN-23)
- 1 caseta de salvament o primers auxilis de 3 m2 i 1 mòdul de 15 m2 de primeres
cures per a la prestació del servei de vigilància, salvament i socorrisme (CS-4)
- 1 cadira de vigilància per a la prestació del servei de vigilància, salvament i
socorrisme (TO-2)
- 1 zona d’ombra de 6 m2 per a persones amb mobilitat reduïda (AN-6)
- 2 dutxes a l’espigó de llevant, 2 conjunts de dutxa, rentapeus i banc de 3 m2
cadascun i 4 conjunts de rentapeus i banc de 2,5 m2 als accessos de la platja
(DU-5)
- 1 cartell amb la informació general de la platja, més un pal de bandera (EI-5)
- 28 unitats de papereres (PS-7)
- 3 rampes d’accés per a persones amb mobilitat reduïda i 3 passeres (RA-5)
- 3 sanitaris amb dipòsit químic, 1 d’ells adaptat per a persones amb mobilitat
reduïda (WC-6)
Platja de la Bassa Rodona
- Abalisament de la zona de bany amb 2 boies cilíndriques a 200 m de la costa
(AB-8)
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2 Línies de vida en paral·lel als espigons (AN-17)
Canal d’entrada i sortida d’embarcacions, amb les boies corresponents, de 20
m d’ample fins a 200 m de la costa en perpendicular a aquesta, amb
senyalització del canal en cadascun dels extrems (CA-4)
1 caseta de salvament o primers auxilis de 3 m2 per a la prestació del servei de
vigilància, salvament i socorrisme (CS-5)
2 dutxes a l’espigó de llevant i 3 conjunts de rentapeus i banc de 2,5 m2 als
accessos de la platja (DU-6)
1 cartell amb la informació general de la platja, més un pal de bandera (EI-6)
20 unitats de papereres (PS-8)
2 rampes d’accés per a persones amb mobilitat reduïda i 2 passeres (RA-6)

Platja de La Ribera
- Abalisament de la zona de bany amb 1 boia cilíndriques a 200 m de la costa
(AB-9)
- 1 Línia de vida en paral·lel a l’espigó (AN-18)
- Canal d’entrada i sortida d’embarcacions, amb les boies corresponents, de 20
m d’ample fins a 200 m de la costa en perpendicular a aquesta, amb
senyalització del canal en cadascun dels extrems (CA-5)
- 1 Mòdul de salvament o primers auxilis de 20 m2 per a la prestació del servei
de vigilància, salvament i socorrisme (CS-6)
- 1 cadira de vigilància per a la prestació del servei de vigilància, salvament i
socorrisme (TO-3)
- 1 zona d’ombra de 6 m2 per a persones amb mobilitat reduïda (AN-7)
- 2 conjunts de dutxa, rentapeus i banc de 3 m2 cadascun i 8 conjunts de
rentapeus i banc de 2,5 m2 als accessos de la platja (DU-7)
- 1 cartell amb la informació general de la platja, més un pal de bandera (EI-7)
- 32 unitats de papereres (PS-9)
- 2 rampes d’accés per a persones amb mobilitat reduïda i 6 passeres (RA-7)
- 3 sanitaris amb dipòsit químic, 1 d’ells adaptat per a persones amb mobilitat
reduïda (WC-7)
Platja de La Fragata
- Abalisament de la zona de bany amb 1 boia cilíndriques a 200 m de la costa
(AB-10)
- Canal d’entrada i sortida d’embarcacions del Club Nàutic, amb les boies
corresponents, en perpendicular a aquesta, amb senyalització del canal en
cadascun dels extrems (CA-6)
- 3 Camps d’esports de 1.320 m2 de superfície total, amb pals de vòlei platja
(CE-3)
- 1 Zona d’esbarjo no comercial de 180 m2, per a la instal·lació de jocs infantils
(piràmide elàstica) (ZN-3)
- 1 caseta de salvament o primers auxilis de 3 m2 per a la prestació del servei de
vigilància, salvament i socorrisme (CS-7)
- 1 zona d’ombra de 6 m2 per a persones amb mobilitat reduïda (AN-8)
- 2 dutxes a l’espigó de ponent, 1 conjunt de dutxa de dutxa, rentapeus i banc de
3 m2, més 1 conjunt de rentapeus i banc de 2,5 m2 als accessos de la platja
(DU-8)
- 1 cartell amb la informació general de la platja, més un pal de bandera (EI-8)
- 16 unitats de papereres (PS-10)

26

ÀREA DE SERVEIS URBANS I SOSTENIBILITAT. SERVEI DE PLATGES
PLA DE DISTRIBUCIÓ D’USOS I SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES
DE SITGES. PERÍODE 2022-2026

Ajuntament de Sitges - P0827000A – C. Nou, 12 - 08870 Sitges – Tel. 010 / 938117600 - ajuntament@sitges.cat – www.sitges.cat - @ajsitges - www.facebook.com/AjSitges

-

2 rampes d’accés per a persones amb mobilitat reduïda i 1 passera (RA-8)
3 sanitaris amb dipòsit químic, 1 d’ells adaptat per a persones amb mobilitat
reduïda (WC-8)

Platja Sant Sebastià
- Abalisament de la zona de bany amb 2 boies cilíndriques a 200 m de la costa
(AB-11)
- Camp de boies amb mort convencional, de 7 boies (CB-3)
- 2 Línies de vida en paral·lel als espigons (AN-19)
- 1 caseta de salvament o primers auxilis de reforç de 10 m2 per a la prestació
del servei de vigilància, salvament i socorrisme (CS-8)
- 1 torre de vigilància de 22 m2 per a la prestació del servei de vigilància,
salvament i socorrisme (TO-4)
- 1 zona d’ombra de 6 m2 per a persones amb mobilitat reduïda (AN-9)
- 3 dutxes i 4 rentapeus, amb 3,5 m2 totals ocupats als accessos de la platja
(DU-9)
- 1 cartell amb la informació general de la platja, més un pal de bandera (EI-9)
- 20 unitats de papereres (PS-11)
- 4 rampes d’accés per a persones amb mobilitat reduïda i 1 passera (RA-9)
- 1 sanitari amb dipòsit químic adaptat per a persones amb mobilitat reduïda
(WC-9)
Platja Fonda
- Abalisament de la zona de bany amb 1 boia cilíndrica a 200 m de la costa (AB12)
Platja Balmins
- Abalisament de la zona de bany amb 3 boies cilíndriques a 200 m de la costa
(AB-13)
- 1 caseta de salvament o primers auxilis de 3 m2 i 1 mòdul de reforç de 15 m2
per a la prestació del servei de vigilància, salvament i socorrisme (CS-9)
- 1 cadira de vigilància per a la prestació del servei de vigilància, salvament i
socorrisme (TO-5)
- 1 zona d’ombra de 6 m2 per a persones amb mobilitat reduïda (AN-10)
- 2 dutxes i 1 rentapeus a l’accés de la platja, amb 1,5 m2 ocupats (DU-10)
- 1 cartell amb la informació general de la platja, més un pal de bandera (EI-10)
- 7 unitats de papereres (PS-12)
- 1 rampa d’accés per a persones amb mobilitat reduïda (RA-10)
- 1 sanitari amb dipòsit químic adaptat per a persones amb mobilitat reduïda
(WC-10)
Platja d’Aiguadolç
- Abalisament de la zona de bany amb 3 boies cilíndriques a 200 m de la costa
(AB-14)
- 1 Línia de vida en paral·lel a l’espigó (AN-20)
- Canal d’entrada i sortida d’embarcacions, amb les boies corresponents, de 24
m d’ample mínim fins a 200 m de la costa en perpendicular a aquesta, amb
senyalització del canal en cadascun dels extrems (CA-7)
- 1 mòdul de salvament de reforç de 20 m2 per a la prestació del servei de
vigilància, salvament i socorrisme (CS-10)
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1 cadira de vigilància per a la prestació del servei de vigilància, salvament i
socorrisme (TO-6)
1 zona d’ombra de 6 m2 per a persones amb mobilitat reduïda (AN-11)
2 dutxes, 3 rentapeus i 4 bancs als accessos de la platja, amb 10,5 m2 ocupats
(DU-11)
1 cartell amb la informació general de la platja, més un pal de bandera (EI-11)
16 unitats de papereres (PS-13)
2 rampes d’accés per a persones amb mobilitat reduïda (RA-11)
1 sanitari amb dipòsit químic adaptat per a persones amb mobilitat reduïda
(WC-11)

Platja de Vallcarca
- Abalisament de la zona de bany amb 3 boies cilíndriques a 200 m de la costa
(AB-15)
- Camp de boies amb mort convencional, de 7 boies (CB-4)
- Canal d’entrada i sortida d’embarcacions, amb les boies corresponents, de 20
m d’ample mínim fins a 200 m de la costa en perpendicular a aquesta, amb
senyalització del canal en cadascun dels extrems (CA-8)
- 1 Zona de massatge de 10 m2 (AC-16)
- 1 cadira de vigilància per a la prestació del servei de vigilància, salvament i
socorrisme (TO-7)
- 5 unitats de papereres (PS-14)
- 1 passera (RA-12)
- 1 sanitari amb dipòsit químic (WC-12)
Cala Morisca (platja natural)
- Abalisament de la zona de bany amb 3 boies cilíndriques a 200 m de la costa
(AB-16)
- 1 cadira de vigilància per a la prestació del servei de vigilància, salvament i
socorrisme (TO-8)
- 1 dutxa i 1 rentapeus a l’accés de la platja amb 1 m2 ocupat (DU-12)
- 1 cartell amb la informació general de la platja (EI-12)
- 6 unitats de papereres (PS-15)
- 2 sanitaris amb dipòsit químic (WC-13)
Platja de Garraf
- Abalisament de la zona de bany amb 7 boies cilíndriques a 200 m de la costa
(AB-17)
- 2 Línies de vida en paral·lel als espigons (AN-21)
- Canal d’entrada i sortida d’embarcacions, amb les boies corresponents, de 20
m d’ample mínim fins a 200 m de la costa en perpendicular a aquesta, amb
senyalització del canal en cadascun dels extrems (CA-9)
- 1 caseta de salvament de 57,5 m2 de primeres cures per a la prestació del
servei de vigilància, salvament i socorrisme (CS-11)
- 1 zona d’ombra de 6 m2 per a persones amb mobilitat reduïda (AN-12)
- 1 cadira de vigilància per a la prestació del servei de vigilància, salvament i
socorrisme (TO-9)
- 1 camp d’esports de 180 m2, amb pals de vòlei platja (CE-4)
- 5 dutxes i 4 rentapeus als accessos de la platja, amb 10,5 m2 ocupats (DU-13)
- 1 cartell amb la informació general de la platja, més un pal de bandera (EI-13)
- 30 unitats de papereres (PS-16)
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2 rampes d’accés per a persones amb mobilitat reduïda (RA-13)
3 sanitaris amb dipòsit químic, 1 d’ells adaptat per a persones amb mobilitat
reduïda (WC-14)

Cala Ginesta
- Abalisament de la zona de bany amb 3 boies cilíndriques a 200 m de la costa
(AB-19)
- 1 mòdul de salvament de reforç de 15 m2 per a la prestació del servei de
vigilància, salvament i socorrisme (CS-12)
- 1 zona d’ombra de 6 m2 per a persones amb mobilitat reduïda (AN-13)
- 1 cadira de vigilància per a la prestació del servei de vigilància, salvament i
socorrisme (TO-10)
- 2 dutxes a l’accés de la platja (DU-14)
- 1 cartell amb la informació general de la platja (EI-14)
- 8 unitats de papereres (PS-17)
- 1 rampa d’accés per a persones amb mobilitat reduïda (RA-14)
- 2 sanitaris amb dipòsit químic adaptats per a persones amb mobilitat reduïda
(WC-15)
Platja de Les Botigues
- Abalisament de la zona de bany amb 3 boies cilíndriques a 200 m de la costa
(AB-20)
- 1 Línia de vida en paral·lel a l’espigó (AN-22)
- 3 Canals d’entrada i sortida d’embarcacions, amb les boies corresponents, de
20 m d’ample mínim fins a 200 m de la costa en perpendicular a aquesta, amb
senyalització del canal en cadascun dels extrems (CA-10, CA-11 i CA-12)
- 1 zona d’esbarjo de 150 m2 per a la instal·lació d’un circuit de calistenia i un
circuit amb elements per a la pràctica esportiva per a gent gran (ZN-4)
- 4 zones de jocs infantils de 10 m2 (ZN-20, ZN-21, ZN-22 i ZN-23)
- 2 mòduls de salvament de primeres cures per a la prestació del servei de
vigilància, salvament i socorrisme, de 15 m2 cadascun (CS-13)
- 3 zones d’ombra de 6 m2 cadascuna per a persones amb mobilitat reduïda
(AN-14)
- 3 torres de vigilància per a la prestació del servei de vigilància, salvament i
socorrisme (TO-11)
- 4 camps d’esports de 512 m2 cadascun, amb pals de vòlei platja (CE-5)
- 8 dutxes i 6 rentapeus als accessos de la platja, amb 7 m2 ocupats (DU-15)
- 1 cartell amb la informació general de la platja, més 8 pals de bandera (EI-15)
- 40 unitats de papereres (PS-18)
- 10 rampes d’accés per a persones amb mobilitat reduïda (RA-15)
- 19 sanitaris amb dipòsit químic, 9 d’ells adaptats per a persones amb mobilitat
reduïda (WC-16)
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5

INICIATIVES MUNICIPALS I SERVEIS PÚBLICS A LES PLATGES DE
SITGES

5.1

MILLORA DE LA QUALITAT DELS SERVEIS

L’Ajuntament de Sitges, a través del Servei de Platges, té implantat un sistema de gestió
ambiental de les platges que es verifica d’acord amb el reglament EMAS i la norma ISO
14001.
També es treballa per al manteniment i la obtenció del reconeixement de Bandera Blava
en diferents platges del municipi, aconseguint l’any 2021, aquesta distinció en nou de
les platges del terme municipal: platja de Terramar, platja de La Barra, platja de
l’Estanyol, platja de La Ribera, platja de Sant Sebastià, platja Balmins i platja
d’Aiguadolç, platja de Garraf i platja de Les Botigues.
Finalment, cal destacar que les platges del municipi disposen també de la certificació
Biosphere.
SERVEI D’ABALISAMENT

5.2

L’Ajuntament de Sitges realitza el servei d’abalisament de la zona de bany a través d’una
empresa subcontractada. Aquest servei es dur a terme en totes les platges que disposen
de serveis de temporada, mitjançant la instal·lació de boies reglamentàries per tal de
delimitar la zona de bany.
Com a mesura de seguretat i d’acord amb la legislació vigent, també es realitza
l’abalisament mitjançant les línies de vida de la zona propera als espigons. En el present
Pla de distribució d’usos i serveis de temporada també es contemplen els canals
d’entrada i sortida d’embarcacions necessaris d’acord amb les activitats nàutiques
plantejades.
De forma general, l’abalisament es realitza a principis d’abril i es retira a mitjans
d’octubre.
5.3

SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME

L’Ajuntament de Sitges, a través del Servei de Platges, gestiona el Servei de vigilància,
salvament i socorrisme, a través de l’empresa subcontractada, consistent en la prestació
del servei d’atenció als usuaris de les platges, orientat a la prevenció i assistència en el
supòsit d’incidències, urgències o emergències que puguin succeir.
El servei comprèn les actuacions de prevenció d’accidents dels usuaris, la vigilància a
les platges o el salvament i socorrisme, així com altres tasques com el servei de bany
assistit, el servei d’identificació amb polseres per nens, o el servei de seguiment de la
qualitat de les aigües i la bandera de bany.
El servei de vigilància, salvament i socorrisme es realitza a les següents platges, segons
el calendari de 2022:
-

Platja de Les Anquines: del 3 de juny al 16 d’octubre
Platja de Terramar: del 3 de juny al 16 d’octubre
Platja de La Barra: del 3 de juny al 16 d’octubre
Platja de la Riera Xica: del 3 de juny al 16 d’octubre
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5.4

Platja de l’Estanyol: del 3 de juny al 16 d’octubre
Platja de la Bassa Rodona: de l’1 de maig al 16 d’octubre
Platja de la Ribera: de l’1 de maig al 16 d’octubre
Platja de la Fragata: de l’1 de maig al 16 d’octubre
Platja de Sant Sebastià: del 3 de juny al 16 d’octubre
Platja de Balmins: del 3 de juny al 16 d’octubre
Platja d’Aiguadolç: del 3 de juny al 16 d’octubre
Cala Morisca: del 10 de juny al 25 de setembre
Platja de Garraf: del 3 de juny al 16 d’octubre
Cala Ginesta: del 10 de juny al 25 de setembre
Platja de Les Botigues: del 3 de juny al 16 d’octubre
SERVEI DE SANITARIS, DUTXES I RENTAPEUS

Per tal de garantir les condicions higienicosanitàries a les platges, l’Ajuntament de Sitges
es fa càrrec a través de les empreses subcontractades, de la gestió, la instal·lació, el
manteniment i la neteja dels elements tals com dutxes, rentapeus, sanitaris, etc.
5.5

SERVEI DE NETEJA DE LES PLATGES

L’Ajuntament de Sitges realitza la neteja i el manteniment diari de les platges a través
del personal de la brigada del Servei de platges, realitzant tasques de buidatge de les
papereres, la neteja manual de la platja i els treballs amb vehicles i maquinària de
platges.
Aquest servei es manté durant la temporada de platges, allargant-se unes setmanes per
davant i per darrera d’aquest calendari.
5.6

ACCESSIBILITAT

Les platges de Sitges que disposen de serveis per a garantir l’accessibilitat (rampes
d’accès, dutxes, sanitaris, zones d’ombra i servei de bany assistit), són les següents:
-

Platja de les Anquines: Zona d’ombra i cadira amfíbia, dutxes i sanitaris adaptats
i rampa d’accés.
Platja de Terramar: Zona d’ombra i cadira amfíbia, dutxes i sanitaris adaptats i
rampa d’accés.
Platja de La Barra: Zona d’ombra i cadira amfíbia, dutxes i sanitaris adaptats i
rampa d’accés.
Platja de l’Estanyol: Zona d’ombra i cadira amfíbia, dutxes i sanitaris adaptats i
rampa d’accés.
Platja de La Ribera: Zona d’ombra i cadira amfíbia, dutxes i sanitaris adaptats i
rampa d’accés.
Platja de La Fragata: Zona d’ombra, dutxes i sanitaris adaptats i rampa d’accés.
Platja de Sant Sebastià: Zona d’ombra i cadira amfíbia, dutxes i sanitaris
adaptats i rampa d’accés.
Platja de Balmins: Zona d’ombra i cadira amfíbia, dutxes i sanitaris adaptats i
rampa d’accés.
Platja d’Aiguadolç: Zona d’ombra i cadira amfíbia, dutxes i sanitaris adaptats i
rampa d’accés.
Platja de Garraf: Zona d’ombra i cadira amfíbia, dutxes i sanitaris adaptats i
rampa d’accés.
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-

Cala Ginesta: Zona d’ombra i cadira amfíbia, dutxes i sanitaris adaptats i rampa
d’accés.
Platja de Les Botigues de Sitges: Zones d’ombra i cadira amfíbia, dutxes i
sanitaris adaptats i rampes d’accés.

Així mateix, és compromís de l’Ajuntament el manteniment dels serveis i les
instal·lacions adaptades ja existents, així com continuar treballant per reduir
progressivament les barreres arquitectòniques a les platges i anar instal·lant més serveis
que facilitin el gaudi de les platges a les persones amb mobilitat reduïda. En aquest
sentit, indicar que, respecte la temporada anterior, pel 2022 es preveu oferir el servei de
bany assistit a les tres platges que no disposaven del mateix (platja de les Anquines,
platja de La Fragata i cala Ginesta).

5.7

PESCA RECREATIVA A LES PLATGES

D’acord amb la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, qualsevol de
les modalitats de pesca i concursos requereix l’autorització del departament competent
en aquesta matèria de la Generalitat de Catalunya.
En aplicació del previst en el Decret 109/1995, de 24 de març, de regulació de la pesca
marítima recreativa, el Pla d’usos i serveis de temporada determinarà els horaris i els
espais del litoral de Sitges on serà permesa la pesca amb canya, o aquell altre mitjà o
art que, amb aquesta finalitat, menyscabi l’ús general de la platja pels banyistes o la
seva seguretat. Sense perjudici del que estableixi la normativa sectorial, la regulació és
d’aplicació general i pel temps que sigui vigent aquest pla.
Així, durant la vigència del present Pla de distribució d’usos i serveis de temporada, en
temporada de bany, només es permet la pesca recreativa amb canya a les platges
durant l’horari nocturn comprès entre les 21.00 h i les 8.00 h, amb possibilitat d’allargarse fins les 10.00h supeditat a la no presència de banyistes. La resta de l’any no hi haurà
restriccions d’horari per a la pràctica de la pesca recreativa excepte el que vingui regulat
per la normativa sectorial.

6

CONDICIONS PER LES INSTAL.LACIONS I ELS SERVEIS DE
TEMPORADA

Condicions d’explotació de les instal·lacions
La utilització del domini públic marítim terrestre i, en tot cas, del mar i de la seva ribera,
ha de ser lliure, públic i gratuït per als usos comuns i d’acord amb llur naturalesa com
ara passejar, romandre-hi, banyar-se, navegar, embarcar i desembarcar, avarar, pescar
i altres activitats semblants que no requereixin obres.
D’acord amb els articles 68 i 69 del Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre, l’ocupació
de la platja per instal·lacions de qualsevol tipus, incloent-hi les que corresponen als
serveis de temporada, no podrà exercir, en el conjunt, de la meitat de la superfície
d’aquesta en plenamar per a la les platges urbanes, i del 10% de la superfície en el cas
de platges naturals.
D’acord amb l’article 81 del RD 876/2014, de 10 d’octubre, està prohibida la publicitat
permanent a través de cartells, tanques o per mitjans acústics o audiovisuals. També es
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prohibeix, sigui quin sigui el mitjà de difusió utilitzat, l’anunci d’activitats en el domini
públic marítim terrestre que no tingui el corresponent títol administratiu o que no s’ajusti
a les condicions d’autorització.
No està permès l’abocament d’aigües residuals, residus o altres elements que danyin
les condicions d’higiene, salubritat i estètica de la platja i el mar.
Els titulars de les autoritzacions d’usos i aprofitaments hauran de netejar diàriament el
sector que se li hagi assignat, així com el seu entorn immediat. El personal encarregat
dels serveis de l’activitat vetllarà especialment per la neteja i la cura de les platges. Per
tant, tindran l’obligació de col·laborar amb els serveis de neteja de platges, facilitant en
tot moment la seva tasca.
Els titulars de les autoritzacions hauran de tenir cura del mobiliari de platges instal·lat en
el seu sector o immediacions, comunicant a l’Ajuntament qualsevol tipus d’avaria,
desperfecte o incidència detectada.
Les tarifes per a la utilització per part dels usuaris dels serveis de temporada
s’exposaran al públic de forma visible.
Els titulars de l’adjudicació dels serveis de platges han d’exposar en lloc visible la còpia
del títol de l’autorització.
Els titulars de l’autorització són responsables de contractar la corresponent assegurança
de responsabilitat civil per fer front als danys que puguin patir els participants i tercers
durant tota la vigència de l’activitat fins a la retirada de les instal·lacions. Així mateix, és
responsable d’adoptar les mesures necessàries per a garantir la seguretat dels
espectadors, participants i públic en general.
Totes les instal·lacions es retiraran un cop finalitzat el període autoritzat, en un termini
d’uns deu dies com a màxim. Únicament poden romandre en el domini públic marítimoterrestre aquelles instal·lacions que disposin de concessió permanent.
D’acord amb la Instrucció de Servei 2/2015 emesa per la Direcció General de la Marina
Mercant sobre activitats de platja de temporada i en compliment de l’article 113.9 del
Reglament General de Costes, les empreses que es dediquin a activitats nàutiques
hauran d’aportar a la Capitania Marítima corresponent, de forma prèvia a l’inici de
l’activitat, una sol·licitud d’autorització de funcionament. Igualment, les activitats a
desenvolupar a l’aigua, així com l’abalisament de les diferents zones, s’hauran d’ajustar
a les prescripcions que estableixi la Capitania Marítima.
D’acord amb el Reial Decret 901/1995, de 2 de juny, els centres destinats a
l’ensenyament de pràctiques esportives nàutiques i subaquàtiques hauran de disposar
de les autoritzacions corresponents que atorga el Departament competent en la matèria.
Segons el que disposa l’article 73 del Reglament general de costes, dins les zones de
bany abalisades està prohibida la navegació esportiva i recreativa i la utilització de
qualsevol tipus d’embarcació o artefacte flotant mogut a vela o a motor. L’entrada i
sortida de les embarcacions s’ha de fer a través dels canals senyalitzats.
Els canals abalisats d’entrada i sortida senyalitzats a les platges seran utilitzats
exclusivament pel tipus d’embarcació o artefacte flotant per al que el canal estigui
autoritzat i seran d’ús públic i gratuït. Així mateix, hauran de disposar de retolació
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adequada i en lloc visible que indiqui aquestes condicions i serviran exclusivament per
embarcar i desembarcar, tret dels serveis de temporada autoritzats a la sorra, que
respectaran la franja de 6 metres lliures des de la línia d’aigua en plenamar.
Per cada accés públic a la platja es deixarà un pas lliure perpendicular a la riba, amb
una amplada mínima de 3 metres.
Les passarel·les sobre la sorra només podran arribar a la línia d’aigua si estan
adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.
Els lavabos instal·lats com a serveis de temporada hauran de portar retolació adequada
i en lloc visible que indiqui les seves condicions d’us públic i gratuït. En cas que l'ús no
sigui gratuït, la retolació inclourà el preu del servei i aquesta instal·lació s'afegirà a les
subjectes a explotació comercial.
Distribució de les instal·lacions, nombre d’elements i superfícies ocupades
En el present Pla de distribució d’usos i serveis de temporada s’integren les fitxes
d’ocupació i els plànols de les platges amb els seus serveis i instal·lacions de
temporada, amb acotació de les superfícies ocupades, descripció dels elements,
quantitats, distàncies i distribució. Cap instal·lació podrà ocupar una zona fora de la
superfície acotada.
En tots els casos i en totes les platges, es deixarà una zona lliure a la vora del mar.
D’acord amb l’article 52 del Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre, la servitud de trànsit
recaurà sobre una franja de sis metres amidats terra endins a partir del límit interior de
la ribera de mar. En aquesta zona s’haurà de deixar permanentment espai per al pas
públic de vianants i per a vehicles de vigilància i salvament, excepte els espais
especialment protegits.
Tots els accessos a la platja (escales, rampes, passeres i demés) quedaran lliures
d’instal·lacions de qualsevol tipus. Amb la finalitat de garantir l’accés a les persones amb
mobilitat reduïda, no es podrà fer servir la part frontal de les passeres en la seva
projecció cap a l’aigua.
A les zones definides com a domini públic no es podrà impedir el pas per l’espai no
ocupat estrictament per qualsevol instal·lació, com poden ser els passadissos entre
gandules, etc.
Les zones autoritzades per a l'ocupació de serveis de temporada amb instal·lacions
mòbils, com gandules, patins, piragües i altres elements de lloguer, han de senyalitzarse en els seus extrems diàriament, mitjançant elements de senyalització vertical, com
rètols, balises o estaques, de manera que no suposi cap tancament de la zona, però
permeti delimitar-la perfectament a la sorra
Activitats nàutiques
Les activitats nàutiques hauran de disposar de l’autorització corresponent per part de
Capitania Marítima i no es podran realitzar sense que estiguin instal·lats els canals
d’entrada i sortida previstos al Pla d’Usos.
Aquests canals hauran d’estar degudament senyalitzats per a una correcta informació
dels usuaris a la platja.
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Les embarcacions s’han d’instal·lar a les zones destinades a aquest efecte i no es poden
desplaçar del lloc assignat sense autorització.
Guinguetes, gandules, parasols i tendalls
La terrassa dels establiments expenedors de menjars i begudes situats a la platja haurà
de situar-se sobre una tarima de fusta que delimiti l'espai a ocupar.
Els mòduls s’han de connectar a la xarxa de clavegueram (si és viable) o a un dipòsit
d’emmagatzematge. En tot moment s’ha de garantir l’estanquitat i el manteniment del
conjunt perquè no hi hagi cap tipus de vessament accidental a la sorra. En el cas de no
poder-se connectar a la xarxa de clavegueram, les aigües residuals aniran a un dipòsit
d’emmagatzematge amb indicador de volum, i s’haurà de realitzar el buidatge del dipòsit
d’aigües residuals a una empresa autoritzada en la gestió d’aigües residuals per
l’administració competent.
Les gandules i para-sols hauran d’estar en perfecte estat de manteniment i hauran de
romandre apilats i recollits mentre no es trobin en ús.
Les gandules quedaran replegades en l’espai físic assignat, no obstant mentre les
gandules estiguin en ús podran distribuir-se dins l’àmbit d’espai delimitat al pla d’usos,
quedant prohibida la ocupació de gandules fora de l’espai autoritzat.
S’ha de respectar una franja de 6 m lliures des de la línia d’aigua en plenamar, tant pel
què fa a les instal·lacions com pel que fa a la varada d’embarcacions i d’artefactes
flotants, llevat dels equips d’emergències i salvament que ho requereixin durant la seva
activitat.
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