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INTRODUCCIÓ                                                  

Aquest Pla Provisional per a l’establiment de Serveis de Temporada per a la 

temporada 2019 s’ha redactat d’acord amb les instruccions de la Subdirecció 

General de Costes i Acció Territorial de la Generalitat de Catalunya.

El compliment de les determinacions d’aquest pla no eximeix de la necessitat de 

complir totes i cadascuna de les disposicions vigents relacionades amb matèries 

que puguin afectar el sòl planejat.

1. ÀMBIT DEL PLA                                                

El Pla comprèn un sector majoritari del litoral del Prat, entre l’espigó del marge dret 

de la nova desembocadura del riu Llobregat i la desembocadura de l’estany del 

Remolar, i la línia de la Zona Marítima Terrestre, amb una longitud aproximada de 

6 Km (Annex I).

2. JUSTIFICACIÓ DE L’ORDENACIÓ                                 

El planejament de l’àmbit esmentat està regulat per la Modificació del PGM del 

sector aeroportuari i l’ordenació de l’entorn immediat, situada als termes 

municipals del Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans, aprovada 

definitivament amb data 06.03.01 i, per tant, aquest Pla d’usos s’ajustarà a les 

seves prescripcions. Així mateix, dos trams del litoral del Prat, situats entre les 

instal·lacions del CRAM i l’estany del Remolar, d’1’8 km de longitud, i entre la 

desembocadura del canal de l'Aviació, a llevant del Centre Municipal de Vela, i la 

desembocadura del Llobregat, de 2’7 km de longitud, van ser declarats l’any 1994 

Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), d’acord amb la directiva 

79/409/CEE. Ambdós sectors van ser inclosos l’octubre de 2006 en l’espai Delta del 
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Llobregat incorporat en la proposta catalana de Xarxa Natura 2000 elaborada per la 

Generalitat de Catalunya.

L’entrada en funcionament l’any 2002 de l’EDAR del Baix Llobregat va suposar un 

canvi qualitatiu de les platges pratenques i va permetre que les seves aigües 

fossin aptes per al bany. Això va comportar un augment d’usuaris de les platges 

i, en conseqüència, va incrementar les necessitats i els serveis i es va haver de 

reformar el pla d’usos de temporada que s’aplicava des de mitjans dels anys 

vuitanta.

La platja del Prat veurà potenciada la seva oferta lúdica i de serveis quan es 

desenvolupi el projecte d'equipaments del Parc Litoral, inclòs dins de les 

compensacions de l’ampliació de l’aeroport del Prat. Les obres d'urbanització 

bàsica corresponents a aquest projecte van acabar durant la primavera del 2012. 

Malgrat això, la inestabilitat del front litoral del Prat derivada de les condicions 

adverses cròniques (estructures portuàries mar endins i embassaments a la 

conca del Llobregat) que s'han vist agreujades com a conseqüència de les obres 

recents d’ampliació del Port de Barcelona, porta com a conseqüència que es 

necessitin aportacions anuals de sorra en diversos trams de la platja que sufraga 

el Port.

Cal destacar també que durant el segon trimestre de 2011 es va produir el 

trasllat definitiu de les instal·lacions del Club Marítim del Prat al nou Centre 

Municipal de Vela, el nou equipament ubicat a la zona de l'antic càmping de Cala 

Gogó, fora de la Zona Marítima – Terrestre (ZMT), que aplega totes les entitats 

locals relacionades amb l'entorn marí i que va entrar en funcionament durant 

l'estiu del 2011. Aquest nou equipament acull també el servei de platja de la 

Policia Local i la base central d'operacions del servei de Salvament i Socorrisme 

(els mòduls d'atenció directa als usuaris de la platja d'aquest servei es mantenen 

a la platja).

3. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA                                    
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3.1. ZONIFICACIÓ                                                  

Es defineix la següent zonificació (veure Annex I):

1. Platja del Remolar (700 m, 91.624 m2):

(antiga platja dels Militars)

Aquesta platja es troba íntegrament inclosa dins la Xarxa Natura 2000. 

S'estén des del final del passeig marítim (fita ZMT M8-11) fins a la 

desembocadura de l'estany del Remolar (fita ZMT M8-1). 

La franja interior d’aquest tram litoral, coberta amb vegetació dunar, amb 

una amplada d’uns 60 m, està delimitada per un perímetre de pals i cordes i 

una palissada. Disposa de tres punts d'accés per a vianants, un a l'extrem 

Nord, des del final del passeig marítim i un altre a l'extrem Sud, des del 

terme municipal de Viladecans, mitjançant una passera  sobre el canal de 

sortida de l'estany del Remolar, aquest últim accés romandrà tancat des del 

31 de març i fins el 31 de juliol, per a protegir la nidificació del corriol 

camanegre i altres espècies protegides. El tercer accés és mitjançant una 

passera de fusta que travessa la zona dunar des de la veïna Colònia Militar. 

En tota la seva longitud, fora de l’espai delimitat, hi ha papereres. 

Aquest tram no disposa de servei de salvament i socorrisme.

La neteja d'aquest tram és a càrrec de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i 

conjuntament amb el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais 

Naturals del Delta del Llobregat, s'ha acordat que es farà de forma manual 

durant tot l'any per la seva condició de zona protegida, inclosa dins la Xarxa 

Natura 2000. Ocasionalment es farà alguna neteja mecànica, coincidint amb 

l'inici de temporada o per incidències puntuals.

Pel que fa a la pesca amb canya, està prohibida permanentment en el darrer 

tram de 250 metres, entre la passera de fusta que travessa la zona dunar 

des de la veïna Colònia militar i la desembocadura de l’estany del Remolar. 
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A la resta del tram, la pesca amb canya és permesa de forma permanent   

entre l'1 de gener i el 15 de maig i entre el 16 de setembre i el 31 de 

desembre. Entre el 16 de maig i el 15 de setembre es distingeix entre els 

dies laborables, quan es podrà pescar les 24h, i els dissabtes, diumenges i 

dies festius en què només es podrà pescar de les 20 h a les 8 h.

Pel que fa a les produccions audiovisuals, estan permeses únicament fora 

dels espais protegits delimitats, els dies laborables durant tot l’any, és a dir 

no estan permeses els dissabtes, diumenges i altres festius. A més, del 16 

de juliol al 31 d’agost només s’autoritzarà produccions els dies laborables 

entre les 20h del vespre i les 09h. del matí. En tot cas, amb autorització 

excepcional de l’òrgan gestor dels espais naturals protegits, el Consorci per a 

la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.

La zona de bany d'aquest tram de platja estarà abalisada amb una línia de 

boies que s'instal·larà de l'1 de juny a l'1 d'octubre, a uns 200 m de la línia 

de costa.

2. Platja de la Roberta - Platja protegida sector II (Sud)(1.100 m, 143.676 

m2):

Aquesta platja es troba íntegrament inclosa dins la Xarxa Natura 2000. 

S'estén entre el final del passeig marítim (fita ZMT M8-11) i les instal·lacions 

de la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins situades 

davant de la fita ZMT M8-29.

Aquesta platja es troba inclosa íntegrament en la Xarxa Natura 2000 i la 

franja interior d’aquest tram litoral, coberta amb vegetació dunar, amb 

una amplada d’uns 60 m, està delimitada per un perímetre de pals i cordes 

i travessada per tretze passeres de fusta que permeten l'accés a la sorra i al 

mar des del passeig marítim interior, obert al trànsit rodat.
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En tota la seva longitud, fora de l’espai protegit, hi ha serveis de platja 

(dutxes –coincidents amb les passeres de fusta- i papereres).

Aquest tram de platja disposa de servei de socorristes, equipat amb dos 

mòduls temporals ubicat als dos extrems d'aquesta platja i cadires de 

vigilància mòbil. El servei es prestarà del 15 de juny fins al 11 de setembre 

diàriament, de 10 a 19 hores.

La neteja d'aquest tram de platja es fa a càrrec de l'Àrea Metropolitana de 

Barcelona, segons el programa detallat en l'Annex II. La neteja del passeig 

marítim i de les zones d'aparcament correspon a l'Ajuntament. 

En aquest tram de platja la pesca amb canya és permesa les 24h entre l'1 

de gener i el 15 de maig i entre el 16 de setembre i el 31 de desembre. 

Entre el 16 de maig i el 15 de setembre només es podrà pescar de les 20 h 

a les 8 h tots els dies. 

Pel que fa a les produccions audiovisuals, estan permeses únicament fora 

dels espais protegits delimitats, els dies laborables durant tot l’any, és a dir 

no estan permeses els dissabtes, diumenges i altres festius. A més, del 16 

de juliol al 31 d’agost només s’autoritzarà produccions els dies laborables 

entre les 20h del vespre i les 09h. del matí. En tot cas, amb autorització 

excepcional de l’òrgan gestor dels espais naturals protegits, el Consorci per a 

la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.

La zona de bany d'aquest tram de platja estarà abalisada amb una línia de 

boies que s'instal·larà de l'1 de juny a l'1 d'octubre, a uns 200 m de la línia 

de la costa.

3. Platja de Can Camins - Platja equipada (1.185 m, 51.992 m2):
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Tram de platja situat en el sector central del front litoral, entre les 

instal·lacions de la Fundació per a la Conservació i la Recuperació d'Animals 

Marins (fita ZMT M8-29) i el canal de l'Aviació (fita ZMT M8-49). Atès que és 

el tram més freqüentat, aquesta platja estarà vigilada per socorristes durant 

la temporada de bany i les concessions i instal·lacions es distribuiran 

homogèniament, segons l’amplada de la franja de sorra (veure plànol de 

l'Annex III).

L'accés a la sorra i al mar des del passeig marítim interior, obert al trànsit 

rodat, es realitza a través de deu passeres transversals de fusta que 

permeten l'accés a la sorra i al mar des d'una passera longitudinal per a 

vianants paral·lela al passeig marítim interior.

En tota la seva longitud hi ha serveis de platja (dutxes –coincidents amb les 

passeres transversals de fusta- i papereres). Hi ha dues àrees de jocs 

infantils i diversos espais esportius amb camps de volei-platja, pals de 

korfball i porteries de futbol.

En aquest tram de platja es radiquen quatre concessions:

 Tres  guinguetes de begudes, menjars i gelats, de propietat municipal 

en règim d'adjudicació pública. Dues de les quals tenen una superfície  

de 20 m2 de superfície en planta, amb una terrassa de 100 m2 que 

inclou una pèrgola de 60 m2. Fites M8-32 i M8-34 aproximadament. 

La tercera té una superfície útil de 19'80 m2, d'ells 11'70 m2 

corresponents al mòdul de bar, 5'50 m2 al magatzem i 2'60 m2 al 

lavabo químic. Disposarà inicialment d'una tarima de fusta coberta 

amb pèrgola de 53'70 m2, utilitzable com a terrassa, que es podria 

ampliar en 40 m2 més, sense pèrgola i a càrrec de l'adjudicatari. Fita 

M8-39.

 Una guingueta de begudes, menjars i gelats, de 20m2 de superfície 

en planta, amb una terrassa de 100 m2 que podrà incloure una 

pèrgola de 60 m2 aportada directament per l'adjudicatari que 

s'encarregarà de la seva explotació. Fita M8-31. 
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 Un vehicle mòbil de venda ambulant de begudes i altres productes 

comestibles. Aquest vehicle es situarà indistintament al final de 

l'aparcament de la platja o al davant de l'aparcament que hi ha al 

costat del Centre Municipal de Vela (M8 12 / M8 42), l'horari és en 

temporada de bany de 8 a 22h i en la resta de l'any de 10 a 18h.

Els adjudicataris de les quatre guinguetes situades dins de la Zona Marítima 

Terrestre podran instal·lar fins a 30 hamaques davant de la seva guingueta, 

per a ús dels seus clients, en una àrea no superior als 90m2. Aquesta zona

ha de quedar perfectament delimitada i senyalitzada, i resten obligats a la 

neteja i manteniment de les guinguetes i del seu entorn en una franja 

perimetral de 20 m d’amplada.

Aquest tram de platja disposa de servei de socorristes, equipat amb un 

mòdul fix i un mòdul temporal ubicat a l'eix central i a l'extrem nord d'aquest 

tram de platja equipada respectivament així com cadires de vigilància mòbil. 

El servei es prestarà del 15 de juny a l'11 de setembre diàriament, de 10 a 

19 hores.

La neteja d'aquest tram de platja es fa a càrrec de l'Àrea Metropolitana de 

Barcelona. La neteja del passeig marítim i de les zones d'aparcament 

correspon a l'Ajuntament.

En aquest tram de platja la pesca amb canya és permesa les 24 h entre l'1 

de gener i el 15 de maig i entre el 16 de setembre i el 31 de desembre. 

Entre el 16 de maig i el 15 de setembre només es podrà pescar de les 20 h a 

les 8 h. Queda prohibida la pesca durant tot l’any davant del Centre 

Municipal de Vela, entre les passeres 22 i 24. També, queda prohibida la 

pesca entre les passeres 20 i 22 entre l’1 de gener i 15 de març i entre el 16 

d’octubre i 31 de desembre.

La pràctica esportiva del kite-surf o flysurf únicament és permesa en els 

espais senyalitzats a aquest efecte, concretament des de la passera número 

20 fins a la passera número 22 i durant la temporada baixa, entre l’1 de 
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gener i 15 de març, i entre el 16 d’octubre al 31 de desembre. Durant 

aquest període, la pràctica de la pesca i el bany queden prohibides en 

aquesta zona.

Pel que fa a les produccions audiovisuals, estan permeses amb el calendari 

següent: entre l'1 de gener i el 30 de juny i entre l'1 de setembre i el 31 de 

desembre, tots els dies; de l'1 al 15 de juliol només els dies laborables. Del 

16 de juliol al 31 d’agost els dies laborables entre les 20 h del vespre i les 9 

h del matí

La zona de bany d'aquest tram de platja estarà abalisada amb una línia de 

boies que s'instal·larà de l'1 de juny a l'1 d'octubre, a uns 200 m de la línia 

de la costa.

En aquest sentit s'establiran els següents passos transversals necessaris per 

a la sortida de les embarcacions de socors del Servei de Salvament i 

Socorrisme i de les petites embarcacions esportives i de lleure (veure plànol 

Annex III):

 Una sortida per a ús prioritari del Servei de Salvament i Socorrisme, 

davant el mòdul fix , ubicat en la sorra de la platja equipada. 

 Una sortida de doble ús, davant del Centre Municipal de Vela, que 

serà la sortida d'accés lliure i públic de petites embarcacions 

esportives de lleure. 

4. Platja naturista (uns 400 m, variables segons la regressió litoral, 11.492 

m2):

Aquesta platja es troba íntegrament inclosa dins la Xarxa Natura 2000. 

Aquest tram de platja s'estén entre la desembocadura del canal de 

l'Aviació (fita ZMT M8-49) i arriba fins a una distància aproximada de 400 

m cap al Nord, molt variables segons la regressió del litoral durant l'hivern 

anterior.
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Aquest tram de platja disposa d'una dutxa situada en l'extrem de ponent i 

una línia de papereres en tot el tram en què l'amplada de la platja ho 

permet.

Aquest tram de platja disposa també de servei de socorristes i una cadira 

de vigilància. El servei es prestarà del 15 de juny a l'11 de setembre 

diàriament, de 10 a 19 hores.

La neteja d'aquest tram de platja es fa a càrrec de l'Àrea Metropolitana de 

Barcelona, segons el programa detallat en l'Annex II.

En aquest tram de platja la pesca amb canya és permesa les 24h entre l'1 

de gener i el 15 de maig i entre el 16 de setembre i el 31 de desembre. 

Entre el 16 de maig i el 15 de setembre només es podrà pescar de les 20 h 

a les 8 h tots els dies.

Pel que fa a les produccions audiovisuals, estan permeses amb el calendari 

següent: entre l'1 de gener i el 30 de juny i entre l'1 de setembre i el 31 de 

desembre, tots els dies; de l'1 al 15 de juliol només els dies laborables, és a 

dir no estan permeses els dissabtes, diumenges i altres festius. Del 16 de 

juliol al 31 d’agost els dies laborables entre les 20 h del vespre i les 9 h del 

matí.

5. Platja de Ca l'Arana (952,00 m de longitud)

En aquest tram s’inclou el front litoral situat entre la desembocadura del 

canal de la Bunyola i la desembocadura del riu Llobregat. També s’inclou la 

bassa de la platja i tota la zona humida temporal situada al bell mig de la 

platja.

Aquest front litoral forma part d’un espai protegit més gran (397 ha) inclòs a 

la Xarxa Natura 2000 del delta del Llobregat, dedicat exclusivament a la 

conservació dels seus valors naturals i dotat d’equipaments (itineraris 

autoguiats, senyalística orientativa, miradors) per permetre un ús educatiu i 
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naturalístic. No hi ha serveis de platja en aquest tram. Els accessos estan 

regulats ja que és una platja sense ús públic, fora de l’itinerari d’accés al 

mirador.

La pesca en aquest tram està totalment prohibida.

Pel que fa a les produccions audiovisuals, no estan permeses en aquest 

tram, degut a la fragilitat d’aquest espai en quant a la fauna i flora 

presents. En tot cas es poden realitzar excepcionalment, amb autorització 

excepcional de l’òrgan gestor dels espais naturals protegits, el Consorci per a 

la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.

6. Platja la Ricarda (1.125,00m de longitud)

En aquest tram s’inclou la desembocadura de l’estany de la Ricarda (fita ZMT 

M8-59), el front litoral de l’estany de la Magarola, els edificis de l’antic 

Semàfor i la Caserna de Carrabiners i la desembocadura del canal de la 

Bunyola. També s’inclou tota la zona humida situada al voltant de la 

Magarola i la zona humida situada entre l’edifici del Semàfor i l’edifici de 

Carrabiners.

Aquest front litoral forma part d’un espai protegit més gran (397 ha) inclòs a 

la Xarxa Natura 2000 del delta del Llobregat, dedicat exclusivament a la 

conservació dels seus valors naturals i dotat d’equipaments (itineraris 

autoguiats, senyalística orientativa, miradors) per permetre un ús educatiu i 

naturalístic. No hi ha serveis de platja en aquest tram. Els accessos estan 

regulats ja que un itinerari condueix a un mirador i a l’edifici dels Semàfor i 

de Carrabiners, situats a la mateixa platja, des dels quals es pot veure. És 

una platja sense ús públic, fora de l’itinerari d’accés als edificis i miradors.

Pel que fa a les produccions audiovisuals, no estan permeses en aquest 

tram, degut a la fragilitat d’aquest espai en quant a la fauna i flora 
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presents. En tot cas es poden realitzar excepcionalment, amb autorització 

excepcional de l’òrgan gestor dels espais naturals protegits, el Consorci per a 

la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.

La pesca en aquest tram està totalment prohibida.

3.2. TEMPORALITAT DELS USOS I SERVEIS DE PLATJA

El serveis de la temporada d'estiu 2019 s'estableixen  per al període comprès entre 

l’1 de maig i el 15 d'octubre, tot i que la majoria dels serveis bàsics associats 

(Servei de Salvament i Socorrisme, Policia Local, autobús) es concentraran, com a 

mínim, entre el dia 15 de juny i el 11 de setembre. El calendari previst de 

cadascun d’ells és el següent:

TEMPORADA BAIXA       MITJANA         ALTA          MITJANA     BAIXA

G F M A M J J A S O N D

Guinguetes Ajuntament 1 15

Guingueta privada 1 15

Servei socorristes 15 11

Servei Policia Local 25 13

Autobús** 3 30

Servei metropolità neteja ***

** La línia d’autobús PR3 farà el seu recorregut: 

- Des del 13 d’abril fins al 30 de setembre tots els dissabtes i festius.

- Des de l’1 de juny fins al 15 de setembre tots els dies de la setmana.

Exprés seran, de l’1 de juny al 31 d’agost, tots els dissabtes i festius

*** Pel que fa al Servei metropolità de neteja es defineixen tres períodes al llarg de l'any 2019:

 Temporada baixa: 1 de gener al 15 de març  i del 16 d'octubre al 31 de 

desembre. 1 de gener a l’1 de maig

 Temporada mitja: del 16 de març al 17 de juny i de l'1 de setembre a l'11 

d'octubre.

 Temporada alta: del 18 de juny al 31 d'agost.
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TEMPORADA BAIXA: del dia 1 d’octubre fins a setmana santa.

Neteja Manual

Es realitzarà tots els dies amb dos operaris i un vehicle 4x4, l’horari de feina serà 

de les 8:00 a 13:00 hores. Entre les 13.00 i les 18.00 h es disposarà d’un equip 

amb vehicle, per atenció d’incidències que s’hagin de resoldre de manera 

immediata.

Les papereres i papereres de gran capacitat es buidaran sempre que sigui 

necessari.

Periòdicament, i segons les necessitats, es realitzarà la neteja de grafits i d’ 

elements de mobiliari amb un equip hidronetejador.

Neteja Mecànica,

Es realitzarà dos cops al mes amb horari diürn i puntualment cada vegada que es 

consideri necessari.

TEMPORADA MITJA, des de setmana santa fins al 31 de maig.

Neteja Manual

Es realitzarà tots els dies amb dos operaris i un vehicle 4x4. L’horari de feina 

serà de les 7:00 a 13:00 hores. Els caps de setmana i festius s’ampliarà fins a les 

16.00 h. Entre les 13.00 i les 20.00 h es disposarà d’un equip amb vehicle, per 

atenció d’incidències que s’hagin de resoldre de manera immediata.

Les papereres i papereres de gran capacitat es buidaran sempre que sigui 

necessari.

Periòdicament, i segons les necessitats, es realitzarà la neteja de grafits i d’ 

elements de mobiliari amb un vehicle 4x4 hidronetejador.

Neteja Mecànica
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Es realitzarà dos cops per setmana amb horari diürn i puntualment cada vegada 

que es consideri necessari.

TEMPORADA ALTA, des del 31 de maig fins al 30 de setembre

Neteja Manual

Es realitzarà tots els dies de la setmana amb 3 operaris i un vehicle 4x4. L’horari 

de feina serà de 06.00 a 19.00 hores, entre les 19.00 i les 22.00 hores es 

disposarà de mitjans per atenció d’incidències que s’hagin de resoldre de manera 

immediata.

Diàriament, es realitzarà el buidat de les papereres. Les papereres de gran 

capacitat es buidaran sempre que sigui necessari.

Periòdicament, i segons les necessitats, es realitzarà la neteja de grafits i d’ 

elements de mobiliari amb un vehicle 4x4 hidronetejador.

Neteja Mecànica

Es realitzarà diàriament a la franja de màxim ús pròxima a la vora i dues 

vegades per setmana la resta a la totalitat de la platja de Castelldefels. L’horari 

de feina serà nocturn i es realitzarà entre les 22:00 hores del vespre i les 08:00 

hores del dia següent.

Altres treballs

Llaurat

Durant els dies previs a les festes de Setmana Santa es realitzarà el llaurat de la 

platja per oxigenar i higienitzar la sorra i com a preparació per la temporada alta.

Regularització de la sorra
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Sempre que sigui necessari es realitzaran feines de regularització de la superfície 

de sorra amb tal de garantir la neteja mecànica i el manteniment de les pròpies 

platges.

Extracció d’elements metàl·lics

Es disposarà d’un element imantat, per retirar els residus metàl·lics 

potencialment perillosos

4. DISPOSICIONS GENERALS        

Queda prohibit el trànsit d’animals domèstics a la platja de l'1 de maig al 30 de 

setembre. En el la Platja del Remolar i Platja de la Roberta (Tram 1 i Tram 2 de la 

zonificació explicada anteriorment) resta prohibida la circulació i permanència 

d’animals domèstics durant tot l’any.

També resta prohibit fer foc i cuinar a l’aire lliure, evacuar aigües residuals o brutes 

i restes sòlides a la platja i al mar, així com acampar. Així mateix, està prohibit

llençar o amarar embarcacions fora dels canals nàutics delimitats en els perímetres 

abalisats durant tota la temporada i envair les àrees abalisades per motius de 

seguretat de les persones o de protecció ambiental amb qualsevol embarcació o 

artefacte flotant.

Totes les activitats que s'hagin de desenvolupar a l'aigua hauran d'obtenir el 

preceptiu permís de l'Autoritat de Marina. 

Segons l’Ordenança d'ús de les platges en el seu art. 18.2, la pràctica esportiva del 

kite-surf o flysurf únicament és permesa en els espais senyalitzats a aquest efecte 

en el tram urbà de la platja del Prat, concretament des de la passera número 20 

fins a la passera número 22 i durant la temporada baixa (de l’1 de Gener al 15 de 

Març i del 16 d’Octubre al 31 de Desembre) Durant aquest període, la pràctica de 

pesca i bany queda prohibida en aquesta zona.
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Fora d’aquest període l'Ajuntament podrà autoritzar puntualment en determinades 

zones de la platja dita activitat sempre que es compleixin els requeriments 

establerts per la normativa reguladora de seguretat  marítima i que s'obtingui 

prèviament la corresponent autorització per part de l'Agència Estatal de Seguretat 

Aèria (AESA).

Així mateix, els criteris i les determinacions inclosos tant en l'Ordenança de Platja, 

aprovada inicialment en Ple Municipal de l'Ajuntament del Prat el 7 de març de 

2012 i modificada en el Ple Municipal de 2 d'abril de 2014, com en l’Ordenança de 

Civisme i Convivència Ciutadana, la darrera modificació de la qual va ser aprovada 

pel Ple Municipal de l’Ajuntament del Prat de 13 de setembre de 2017, seran 

d’aplicació en aquest àmbit.

5. ORDENACIÓ DE L’ACCESSIBILITAT PÚBLICA A LES PLATGES

En els sectors litorals protegits com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus i 

incorporats dins de l’àmbit de la Xarxa Natura 2000 s’estableixen unes restriccions 

de l’accés públic destinades a conservar els valors naturals pels quals s’han 

declarat aquestes figures de protecció. 

Dins de la franja convenientment abalisada de 60 m d’amplada aproximada, 

situada en la meitat interior del tram litoral que va del CRAM a la desembocadura 

de l’estany del Remolar (trams 1 i 2 de la zonificació explicada anteriorment), es 

prohibeix la circulació de les persones fora dels passos habilitats a tal efecte entre 

el passeig marítim i la platja, per tal de protegir el relleu dunar, la vegetació 

psammòfila establerta i la fauna dels sorrals, coherentment amb la senyalització i 

els tancaments instal·lats.

En tot el tram litoral situat entre la desembocadura de l’estany de la Ricarda i 

l'espigó del marge dret de la nova desembocadura del riu Llobregat (tram 5 de la 

zonificació explicada anteriorment), inclòs dins de la Zona d'Especial Protecció per a 

les Aus del Delta del Llobregat i de la Xarxa Natura 2000, es prohibeix la circulació 

de les persones i els animals domèstics de forma permanent fora dels itineraris 
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públics habilitats, per tal de protegir el relleu dunar, els hàbitats d’aiguamoll i les 

importants comunitats vegetals i animals establertes i, especialment, per afavorir 

la reproducció, l'alimentació i l'estada de les espècies ornítiques protegides que 

utilitzen regularment aquest espai.

6. ORDENACIÓ DE LA PESCA AMB CANYA 

Els horaris i delimitació dels espais on serà permesa la pesca amb canya al llarg del 

litoral del Prat queden recollits en la taula següent i en el plànol de l'Annex IV.

Tram 1. Platja del Remolar-Prat De l'1 de gener al 15 de maig i del 16 de setembre al 

31 de desembre permesa 24 h. 

Del 16 de maig al 15 de setembre permesa 24 h els 

laborables i permesa de 20 h a 8 h els dissabtes, 

diumenges i dies festius.
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Excepte de la passera de la Colònia militar i la 

desembocadura de l’estany del Remolar, que està prohibida 

permanentment. 

Tram 2. Platja de la Roberta De l'1 de gener al 15 de maig i del 16 de setembre al 

31 de desembre permesa 24 h. 

Del 16 de maig al 15 de setembre permesa de 20 h a 8 

h cada dia.

Tram 3. Platja de Can Camins De l'1 de gener al 15 de maig i del 16 de setembre al 

31 de desembre permesa 24 h. 

Del 16 de maig al 15 de setembre permesa de 20 h a 8 

h cada dia.

Excepte de la passera 20 a la 22 que està prohibida durant 

el següent període: 

- De l’1 de gener i el 15 de març

- Del 16 d’octubre i el 31 de desembre

Fora d’aquest període, entre la passera 20 i 22, s’aplica 
l’horari genèric del tram de Can Camins.

Davant del Centre Municipal del Vela (entre les passeres 22 i 

24) queda prohibida la pesca tot l’any.

Tram 4. Platja Naturista De l'1 de gener al 15 de maig i del 16 de setembre al 

31 de desembre permesa 24 h. 

Del 16 de maig al 15 de setembre permesa de 20 h a 8 

h cada dia.

Tram 5. Platja de Ca l'Arana Pesca prohibida tot l'any.

Tram 6. Platja de la Ricarda Pesca prohibida tot l'any.

7. ORDENACIÓ DE LES PRODUCCIONS AUDIOVISUALS I FOTOGRAFIES 

PUBLICITÀRIES

L’elevat nombre de produccions audiovisuals d’espots publicitaris i reportatges 

fotogràfics comercials que es realitzen a les platges del Prat com a conseqüència 

del valor estètic dels sectors litorals que conserven les dunes i la vegetació dels 

sorrals, obliga a delimitar les zones i les èpoques en què poden realitzar-se 

aquestes activitats per garantir els objectius de conservació de la biodiversitat que 
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pretén la ZEPA de la platja del Prat i per respectar l’ús públic de la platja inclosa en 

aquest Pla d’usos. Els horaris i la delimitació corresponent apareixen en la taula 

següent i en el plànol de l'annex V.

Tram 1. Platja del 

Remolar

Tot l’any només dies laborables (de dilluns a divendres).

Del 16 de juliol al 31 d’agost els dies laborables (de dilluns a 

divendres). entre les 20 h del vespre i les 9 h del matí.

En tot cas, amb autorització excepcional de l’òrgan gestor dels espais 

naturals protegits, el Consorci dels espais naturals del delta del 

Llobregat.

Tram 2. Platja de la 

Roberta

Tot l’any només dies laborables (de dilluns a divendres).

Del 16 de juliol al 31 d’agost els dies laborables (de dilluns a 

divendres). entre les 20 h del vespre i les 9 h del matí.

En tot cas, amb autorització excepcional de l’òrgan gestor dels espais 

naturals protegits, el Consorci dels espais naturals del delta del 

Llobregat.

Tram 3. Platja de Can 

Camins

De l'1 de gener al 30 de juny i de l'1 de setembre al 31 de 

desembre, tots els dies. 

De l'1 al 15 de juliol només laborables (de dilluns a divendres). 

Del 16 de juliol al 31 d’agost els dies laborables (de dilluns a 

divendres) entre les 20 h del vespre i les 9 h del matí. 

Tram 4. Platja naturista De l'1 de gener al 30 de juny i de l'1 de setembre al 31 de 

desembre, tots els dies. 

De l'1 al 15 de juliol només laborables (de dilluns a divendres).. 

Del 16 de juliol al 31 d’agost els dies laborables (de dilluns a 

divendres) entre les 20 h del vespre i les 9 h del matí.

Tram 5. Platja de Ca 

l'Arana   

          

No estan permeses. 

En tot cas, amb autorització excepcional de l’òrgan gestor dels espais 

naturals protegits, el Consorci dels espais naturals del delta del 

Llobregat.

Tram 6. Platja de la 

Ricarda

No estan permeses. 

En tot cas, amb autorització excepcional de l’òrgan gestor dels espais 

naturals protegits, el Consorci dels espais naturals del delta del 

Llobregat.

8. ORDENACIÓ DE LA PRÀCTICA DEL KITESURF

Tram 3. Platja de Can 

Camins (només entre la 

passera 20 i 22)

De l’1 de gener i el 15 de març

Del 16 d’octubre i el 31 de desembre

9. ORDENACIÓ DE L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES PRIVATS
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Aquest estiu, està previst que dins el període comprès entre l'1 de juny i el 30 de 

setembre s'instal·len al vial d'accés de la Platja de la Roberta i a la Platja de Can

Camins, un total de 10 parquímetres desmuntables per a la regulació de 

l'estacionament dels usuaris de la platja.

10. PLANS D'EMERGÈNCIES

La platja està inclosa en les directrius recollides en els plans d'emergència 

municipals, i les seves determinacions són d'aplicació directa en el seu àmbit.

El Prat de Llobregat
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